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งานศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตน้ทุนการท าธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกบัผลการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุน
รวมใน AEC เพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้
พรอ้มรบัมอืกบัการเปิดเสรซีือ้ขายกองทุนรวม  
 งานศึกษาในส่วนแรก มุ่งหาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการและอัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ย เพื่อหาระดบัการประหยดัจากขนาดและจากขอบเขตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของ
แต่ละประเทศใน AEC ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่ง
ท าการศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยใชข้อ้มลูประเภทภาคตดัขวาง (Cross-Section 
Data) และพาแนล (Panel Data) ดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์างสถติแิละประมาณสมการถดถอย 
(Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานส่งผลกระทบด้านบวกต่อ
ค่าธรรมเนียม โดยกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมรีะดบัการประหยดัจากขนาดและจากขอบเขต
มากที่สุด ในขณะที่กองทุนรวมประเทศไทยมรีะดบัความประหยดัจากขนาดและจากขอบเขต
น้อยทีสุ่ด 

งานศกึษาในส่วนที่สอง มุ่งหาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและทรพัยส์นิ
สุทธิรวมของกองทุนรวม ซึ่งมาตรวัดผลการด าเนินงานของกองทุนที่เลือกใช้แบ่งเป็น 
ผลตอบแทนก่อนปรบัความเสีย่ง และผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่ง โดยงานศกึษานี้เลอืกใช ้
Sharpe Ratio, Sortino Ratio และ Information Ratio ผลการศกึษาพบว่าการเพิม่ขึน้ของ
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการส่งผลใหก้องทุนรวมมผีลการด าเนินงานทีด่ ีและ
ยงัพบว่ากองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. ขนาดใหญ่จะมผีลการด าเนินงานที่ด้อยกว่ากองทุนที่อยู่
ภายใต้ บลจ. ขนาดเลก็ และกองทุนรวมประเทศไทยที่บรหิารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคาร
พาณชิยไ์มไ่ดม้ผีลการด าเนินงานดกีว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอื นอกจากนี้เมือ่ท าการศกึษา 
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ปจัจยัก าหนดทรพัย์สินสุทธิรวมของกองทุน พบว่ามคีวามยดืหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าธรรมเนียมในการลงทุนกองทุนรวมไทยทีต่ ่าและมคี่าความยดืหยุน่ทีน้่อยกว่าประเทศอื่นๆ ใน 
AEC ในกองทุนรวมตราสารหนี้และผสม ซึ่งแสดงได้ว่ากองทุนรวมประเทศไทยยงัสามารถ
ปรบัเปลีย่นค่าธรรมเนียมได ้ 

ผลการศึกษาทัง้สองส่วนท าให้ทราบว่ากองทุนรวมประเทศไทยควรพฒันาให้มคีวาม
ประหยัดจากขนาดและจากขอบเขตมากขึ้น นอกจากนี้  กองทุนรวมไทยยงัสามารถเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมของบางประเภทกองทุนได ้หากกองทุนนัน้มผีลการด าเนินงานทีด่ ีดงันัน้การเพิม่
ค่าธรรมเนียมนอกจากจะท าให้กองทุนรวมได้รายรบัรวมที่มากขึ้นจากความยดืหยุ่นของนัก
ลงทุนทีต่ ่าแลว้ ยงัอาจส่งผลใหก้องทุนมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ได ้ซึง่เมื่อเทยีบกบักองทุนรวม
ประเทศอื่นๆ ใน AEC กองทุนรวมประเทศไทยไดเ้ปรยีบในส่วนน้ี 
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 This study focuses on the transaction costs of mutual fund industry in the 
ASEAN Economic Community (AEC). There are two main parts included which are the 
study of the determinants of mutual fund fees in the AEC and the study of the 
relationships between fees, performance, and mutual fund investment in the AEC. The 
implication of the study will be guidelines in identifying strategies to develop the Thai 
mutual fund industry. 

The first part of this study aims to find the determinants of management fees 
and expense ratios in order to determine the economies of scale and economies of 
scope of mutual fund industry in the AEC, including Thailand, Singapore, Malaysia, 
Indonesia, and Philippines. The cross-sectional and panel regression analyses are 
employed and the sample periods cover 2009 – 2013. The results reveal the positive 
relationship between fund performance and fees. Further, Malaysian mutual funds have 
the highest level of economies of scale and economies of scope while Thai mutual 
funds show the lowest levels.  
 In the second part, factors affecting fund performance and net assets of funds 
are investigated. In measuring fund performance, this study employs the raw return and 
some risk-adjusted returns, namely Sharpe ratio, Sortino ratio, and Information ratio. 
The empirical results indicate that the increases of expense ratios and management 
fees can enhance the fund performances. Further, mutual funds under large asset 
management companies perform worse than the ones under smaller companies. The 
results also reveal that mutual funds managed by bank-based asset management 
companies do not perform better than the others. Lastly, when exploring the elasticity of 
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fee change, Thai investors have the lowest elasticity in fixed-income and flexible mutual 
funds than other countries in the AEC.  

In conclusion, the results from both parts of this study suggest that Thai mutual 
fund industry should focus the development on the economies of scale and economies 
of scope. Furthermore, there is the opportunity for the fee variation of Thai mutual funds 
with good performances. The rise in fees under low elasticity of Thai mutual fund 
investors will increase the fund revenues and may lead to performance improvement. 
This is the main competitive advantage of the Thai mutual fund industry in the AEC. 
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          กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนในประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 2.13  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม   36  
          ตราสารทุนในประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 2.14  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  37 
          ตราสารทุนในประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 2.15  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  38 
          ตราสารทุนในประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  
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 2.16 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม   39                            
          ตราสารทุนในประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 2.17 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  42 
           กองทุนรวมตราสารหนี้ของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
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 2.18  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  43 
  ตราสารหนี้ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.19 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม   44 
           ตราสารหน้ีของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.20  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม     45 
           ตราสารหนี้ของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.21 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  48 
          ผสมของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.22  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    49 
          ผสมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.23  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    50 
          ผสมของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.24  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม  51 
          ผสมของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.1   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม   71 
          โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 
  3.2 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม   72 
           โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 
 3.3  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      74 
           ทุกนโยบายการลงทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.4   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม 75 
           ทุกนโยบายการลงทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
  3.5 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม     76 
           ทุกนโยบายการลงทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
  3.6 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม   77 
           ทุกนโยบายการลงทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
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  3.7 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม  79 
           ตราสารทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
  3.8 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม   80 
           ตราสารทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
  3.9 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม    81 
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 3.38 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 119 
           กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 
 3.39 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 121 
           กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี 
  พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.40 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 122 
           กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.41 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 123 
           กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.42 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 124 
           กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.43 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 126 
           กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
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 3.44 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 127 
           กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.45 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 128 
          กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.46 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 129 
           กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.47 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 131 
           กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
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 3.48 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 132 
           กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.49 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 133 
           กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.50 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 134 
           กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.51  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 136 
          กองทุนรวมผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
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 3.53  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 138 
         กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.54  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ 139 
         กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.55  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 141 
         กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 
 3.56  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 142 
         กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 
 3.57  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 144 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.58  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 145 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.59  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 146 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.60  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 147 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.61  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 149 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.62  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 150 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.63  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 151 
        กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.64  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 152 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.65  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 154 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.66 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 155 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.67  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 156 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 



(16) 
 

 3.68  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 157 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.69  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 159 
         กองทุนรวมผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.70  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 160 
        กองทุนรวมผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.71  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 161 
         กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.72  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ 162 
         กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.73  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 164 
         กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 
 3.74  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 165 
         กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 
 3.75  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 168 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.76  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 169 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.77  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 170 
         กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.78  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 171 
  กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.79  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 174 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.80  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 175 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.81  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 176 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.82  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 177 
         กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 



(17) 
 

 3.83  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 180 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.84  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 181 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.85  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 182 
         กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.86  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 183 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.87  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 186 
         กองทุนรวมผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.88  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 187 
         กองทุนรวมผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.89  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 188 
         กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  
 3.90  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ 189 
         กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



(18) 
 

 
สารบญัภาพ 

 
ภาพท่ี                                                                                                             หน้า 
 
 1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิองทุนรวมต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศตัง้แต่    2                                  
  พ.ศ. 2547 – 2556 ของแต่ละประเทศใน AEC 
 1.2    มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิองทุนรวมต่อมลูค่าตามราคาตลาดตัง้แต่ 3                              
  พ.ศ. 2547 – 2556 ของแต่ละประเทศใน AEC 
 1.3   ขอ้มลูต่างๆ ของกองทุนทีน่กัลงทุนไทยตอ้งการทราบ                                 4 
 2.1   อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดยแบ่งออกเป็น 17        
   นโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2556 
 2.2   ค่าธรรมเนียมการจดัการของประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี   17 
  และฟิลปิปินส ์โดยแบ่งนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2556 
 2.3    ส่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีม่เีกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน       18 
          และกองทุนทีม่เีกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนของประเทศต่างๆ 
          ใน AEC พ.ศ. 2556 
 2.4    อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมทุกประเภท และกองทุนทีม่นีโยบาย 18 
          ลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
  พ.ศ. 2556 
 2.5    ส่วนแบ่งตลาดกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในประเทศ และกองทุนทีม่นีโยบาย   19 
           ลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ ใน AEC พ.ศ. 2556  
 2.6    อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของประเทศไทย แบ่งตามประเภทของกองทุน           19 
          ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.7    ค่าธรรมเนียมในการจดัการของประเทศไทย แบ่งตามประเภทของกองทุน      20 
          ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556  
 2.8  สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ      20 
          ต่ออตัราส่วนค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมทุกประเภทในประเทศไทย  
          ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
  
 



(19) 
 

 2.9   สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ  21 
          ต่ออตัราส่วนค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย  
          ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 2.10  สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ     21 
          ต่ออตัราส่วนค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทย  
          ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละอตัราการเตบิโตของกองทุนรวมประเทศไทย 56 
 3.2 ค่ามธัยฐานของผลการด าเนินงานทีว่ดัโดยวธิต่ีางๆ ของกองทุนรวม 67 
  ตราสารทุนของแต่ละประเทศใน AEC พ.ศ. 2552 – 2556 
 3.3 ทรพัยส์นิสุทธต่ิอกองทุนแบ่งตามนโยบายของกองทุนรวมแต่ละประเทศ 67 
  ใน AEC พ.ศ. 2556 
 3.4 สดัส่วนทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนแต่ละนโยบายแบ่งตามประเทศ 68 
  ใน AEC พ.ศ. 2556 
 3.5  ส่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีม่นีโยบายบรหิารเชงิรกุ (Active Fund) และ 68 
          นโยบายบรหิารเชงิรบั (Passive Fund) ของกองทุนรวมประเทศต่างๆ  
  พ.ศ. 2556 
 3.6   ส่วนแบ่งตลาดระหว่างบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีอ่ยูแ่ละไมอ่ยูใ่น     68 
          เครอืธนาคารพาณิชยข์องแต่ละประเทศใน AEC พ.ศ. 2556    
 4.1  จ านวนกองทุนและทรพัยส์นิสุทธริวมต่อจ านวนผูจ้ดัการกองทุน พ.ศ. 2557  196 

 
 
 
 

 



บทท่ี 1  
 

บทน ำ 
 

ในบทน ำนี้ จะอธิบำยเกี่ยวกับควำมส ำคัญและที่มำของปญัหำ วัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำ ประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรศึกษำ ขอบเขตของกำรศึกษำ และนิยำมศัพท์ โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1  ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 
 
 สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออำเซียน (Association of 
Southeast Asian Nations: ASEAN) ไดม้ขีอ้ตกลงรวมกลุ่มเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ภำยใน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกำรสรำ้งตลำดเดยีวกนั
และเป็นฐำนกำรผลติของภูมภิำค โดยกำรเปิดเสรภีำคกำรเงนินับเป็นหนึ่งสำระส ำคญัของกำร
รวมกลุ่มดงักล่ำวซึ่งมกีำรเปิดเสรทีัง้หมด 4 ด้ำนด้วยกนั ได้แก่ ระบบกำรช ำระเงนิระหว่ำง
ประเทศ เงนิทุนเคลื่อนยำ้ย ภำคธนำคำร และตลำดทุน แต่ระบบกำรเงนิของแต่ละประเทศใน 
AEC มคีวำมแตกต่ำงกนัมำก ท ำใหก้ำรเปิดเสรทีำงกำรเงนิจงึมกีำรชะลอไปจนถงึ พ.ศ. 2563  
 กำรเปิดเสรใีนอุตสำหกรรมกองทุนรวมใน AEC เป็นส่วนหนึ่งของกำรเปิดเสรทีำงดำ้น
ตลำดทุนภำยใต้ข้อตกลงของโครงกำรจดักำรลงทุนต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียน (ASEAN 
Collective Investment Scheme: ASEAN CIS) ซึง่น ำร่องใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
สงิคโปร ์และมำเลเซยี โดยควำมร่วมมอืของธนำคำรกลำงแห่งประเทศสงิคโปร ์(The Monetary 
Authority of Singapore) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศมำเลเซยี (The 
Securities Commission of Malaysia) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (The Securities and Exchange Commission of Thailand) ทัง้นี้
กำรซือ้ขำยภำยใต้โครงกำร ASEAN CIS ส ำหรบันักลงทุนสถำบนัไดด้ ำเนินกำรเรยีบรอ้ยแลว้
ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 และมกีำรเริม่ใช้กบันักลงทุนรำยย่อยตัง้แต่ พ.ศ. 2557 โดยกองทุนรวม
ประเทศไทยทีไ่ดเ้ขำ้รว่มแลว้ คอืกองทุน One Stoxx Asean Select Dividend Index ของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวมวรรณ ซึง่เริม่เปิดขำยในตลำดสงิคโปรต์ัง้แต่เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 
2558 ดงันัน้จงึเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยทีส่ ำคญัของอุตสำหกรรมกองทุนรวมไทย ทัง้ในแง ่
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ของนกัลงทุนทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จำกทำงเลอืกในกำรลงทุนกองทุนรวมทีม่มีำกขึน้ แต่ในแง่ของ
บรษิทัจดักำรกองทุน (บลจ.) ย่อมเผชญิกบักำรแข่งขนัพรอ้มกบัต้องยกระดบัมำตรฐำนกองทุน
ใหเ้ป็นสำกลมำกขึน้ เพรำะกองทุนทีเ่ขำ้รว่มตอ้งไดร้บัอนุญำตโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลตลำดทุน 
และต้องมีกำรเสนอขำยแก่ประชำชนทัว่ไปแล้ว นอกจำกนี้คุณสมบัติของ บลจ. ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กำรด ำเนินงำนกองทุน และข้อก ำหนดในกำรลงทุนของกองทุนต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑม์ำตรฐำนกลำง (Standards of Qualifying CIS) ของกลุ่มประเทศอำเซยีนดว้ย  
 กองทุนรวมนับเป็นช่องทำงที่ทวคีวำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศต่ำงๆ ใน AEC 
มำกขึน้ จำกภำพที ่1.1 ทีแ่สดงถงึมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธริวม (Total Net Assets) ต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) พบว่ำประเทศไทยและมำเลเซยีมี
สดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง ส่วนประเทศสงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสม์สีดัส่วนเพิม่ขึน้
เล็กน้อย ในภำพที่ 1.2 แสดงทรัพย์สินสุทธิรวมต่อมูลค่ำตำมรำคำตลำด  (Market 
Capitalization) พบแนวโน้มเช่นเดยีวกบัภำพที ่1.1 แต่ประเทศไทยมสีดัส่วนทีสู่งกว่ำประเทศ
มำเลเซยีเนื่องจำกมูลค่ำตลำดหลกัทรพัย์ของประเทศไทยมขีนำดที่เลก็กว่ำประเทศมำเลเซยี 
ดงันัน้จำกแนวโน้มของกำรเตบิโตพรอ้มทัง้กำรเปิดเสรซีื้อขำยกองทุนที่จะมมีำกขึน้ในอนำคต 
ย่อมกล่ำวได้ว่ำกองทุนรวมจะมคีวำมส ำคญัต่อเศรษฐกจิของแต่ละประเทศใน AEC กว่ำที่
เป็นอยูอ่ยำ่งแน่นอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1.1     มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธกิองทุนรวมต่อผลติภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศตัง้แต่ พ.ศ. 
2547 – 2556 ของแต่ละประเทศใน AEC 

แหล่งท่ีมำ:    ปรยิดำ สุขเจรญิสนิ, 2558. 
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ภำพท่ี 1.2     มูลค่ำทรพัย์สินสุทธิกองทุนรวมต่อมูลค่ำตำมรำคำตลำดตัง้แต่ พ.ศ. 2547 – 
2556 ของแต่ละประเทศใน AEC 

แหล่งท่ีมำ:    ปรยิดำ สุขเจรญิสนิ, 2558. 
 
 ต้นทุนกำรท ำธุรกรรมของกองทุนรวม คอื ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เก็บจำกผู้ลงทุนใน
กองทุนรวม แบ่งออกเป็นค่ำธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูถ้อืหน่วย ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทัง้ยังมีค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมรำยปี ได้แก่ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วย
ลงทุน ค่ำทีป่รกึษำกำรลงทุน ค่ำธรรมเนียมสอบบญัช ีและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ซึง่ค่ำธรรมเนียม
และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมนัน้เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับทรพัย์สินสุทธิจะถูก
เรยีกว่ำ อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำย (Expense Ratio) ซึง่ถอืเป็นรำยได้ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุนไดเ้ช่นเดยีวกนั 
 ค่ำธรรมเนียมของกองทุนเป็นปจัจยัทีส่ ำคญัปจัจยัหน่ึงที่นักลงทุนสนใจ จำกงำนศกึษำ
ของปรยิดำ สุขเจรญิสนิ (2558) ไดศ้กึษำถงึกำรบรกิำรของอุตสำหกรรมกองทุนรวมใน AEC 
จำกภำพที ่1.3 พบว่ำขอ้มูลต่ำงๆ ทีน่ักลงทุนไทยต้องกำรทรำบจำกกองทุนนัน้ อนัดบัแรกคอื 
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง อนัดบัสองคอื สดัส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สนิประเภทต่ำงๆ ของ
กองทุน อนัดบัสำมคอื ค่ำธรรมเนียม อนัดบัสี่คอื ขอ้มูลผู้จดักำรกองทุน และอนัดบัห้ำคอื เงนิ
ปนัผลที่ได้รบั จะเห็นได้ว่ำนักลงทุนของไทยให้ควำมส ำคญักบัค่ำธรรมเนียมเป็นอนัดบัต้นๆ 
ของขอ้มลูทัง้หมดของกองทุนรวม  
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ภำพท่ี 1.3    ขอ้มลูต่างๆ ของกองทุนทีน่กัลงทุนไทยตอ้งการทราบ 
แหล่งท่ีมำ: ปรยิดำ สุขเจรญิสนิ, 2558. 
 
 นอกจำกนี้จำกงำนศึกษำของ Alpert, John and Sana (2013) ที่ได้ศึกษำถึง
ประสบกำรณ์ในกำรลงทุนของนกัลงทุนทีม่ต่ีอกองทุนรวมทัว่โลกทัง้หมด 24 ประเทศ ใน 4 ดำ้น 
ไดแ้ก่ กฎเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลและภำษ ีกำรเปิดเผยขอ้มลู ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย และกำร
ซือ้ขำยและบทบำทของสื่อ พบว่ำกองทุนรวมของไทยไดเ้กรดในภำพรวมทุกดำ้นระดบั B ซึ่ง
มำกกว่ำประเทศส่วนใหญ่ทีอ่ยู่ในระดบัเกรด B- โดยกองทุนรวมของไทยไดร้บัเกรดทีด่ทีีสุ่ดใน
ดำ้นค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยทีก่องทุนรวมไทยไดเ้กรด A- เนื่องจำกกองทุนส่วนใหญ่ไม่มกีำร
เรยีกเก็บค่ำธรรมกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนหรอืเก็บในอตัรำที่ต ่ำมำก และยงัไม่มกีำรเรยีกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมเพิม่ในกรณทีีก่องทุนมผีลกำรด ำเนินงำนด ี(Performance Fees) ส่วนค่ำใชจ้่ำยใน
กองทุนตรำสำรหนี้อยูใ่นระดบัต ่ำ ขณะทีก่องทุนอื่นๆ อยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัค่ำเฉลีย่ จงึเหน็ได้
ว่ำค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมเป็นปจัจยัหน่ึงทีน่กัลงทุนใหค้วำมสนใจในกำรเลอืกลงทุน 
 จำกโอกำสและควำมท้ำทำยของกำรเปิดเสรีซื้อขำยกองทุนรวมภำยใต้โครงกำร 
ASEAN CIS กำรให้ควำมส ำคญัในค่ำธรรมเนียมกองทุนรวมของนักลงทุนไทย และควำม     
โดดเด่นของค่ำธรรมเนียมในอุตสำหกรรมกองทุนรวมไทย รวมทัง้ยงัไม่มงีำนศึกษำใดศึกษำ
ปจัจยัในกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมใน AEC ดงันัน้กำรศกึษำต้นทุนกำรท ำธุรกรรมของกองทุน
รวมใน AEC จงึมคีวำมน่ำสนใจอย่ำงมำก เพื่อใหท้รำบว่ำค่ำธรรมเนียมนัน้มคีวำมส ำคญัในดำ้น
ต่ำงๆ อย่ำงไร และใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำอุตสำหกรรมกองทุนรวมไทยให้พรอ้มกบักำร
เปิดเสรทีีย่อ่มมมีำกขึน้ในอนำคตไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
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1.2  วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ 
 

 งำนวจิยัได้แบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปจัจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของ
กองทุนรวมใน AEC และค่ำธรรมเนียมกบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกองทุนรวมใน 
AEC ซึ่งในส่วนแรกมวีัตถุประสงค์เพื่อหำปจัจยัในกำรก ำหนดอัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทุนรวมแต่ละประเทศใน AEC เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรเมื่อด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรลงทุน
ต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซยีน ในส่วนที่ 2 มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ค่ำธรรมเนียมกบัผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องกำร
ทรำบมำกที่สุด (ปรยิดำ สุขเจรญิสนิ, 2558) พร้อมทัง้มกีำรศึกษำถึงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ค่ำธรรมเนียมกบักำรลงทุนอกีด้วย เพรำะกำรลงทุนเป็นเรื่องที่ บลจ. ต้องกำรทรำบมำกที่สุด 
เนื่องจำกเป็นรำยได้ที่กองทุนได้รบั ดังนัน้งำนศึกษำนี้จะท ำให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ของ
ค่ำธรรมเนียมกับปจัจยัต่ำงๆ ได้อย่ำงครอบคลุมเพื่อใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมกองทุนรวมของไทยไดต่้อไป 
 
1.3  ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรศึกษำ 
 
 จำกกำรศึกษำทัง้สอง ได้แก่ ต้นทุนกำรท ำธุรกรรมของกองทุนรวมใน AEC และ
ค่ำธรรมเนียมกบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกองทุนรวมใน AEC มปีระโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆ ดงันี้ 
 1)  ทรำบถงึโครงสรำ้งอุตสำหกรรมกองทุนรวมและปจัจยัในกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม
ในแต่ละประเทศใน AEC เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม้คีวำมเหมำะสม โดยเฉพำะกำร
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำน 
 2)  สำมำรถก ำหนดกลยุทธก์ำรแขง่ขนัของอุตสำหกรรมกองทุนรวมไทยระดบัภูมภิำค 
เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำอุตสำหกรรมไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 
 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ขอบเขตของงำนศกึษำทัง้ 2 ส่วนไดแ้ก่ ปจัจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมใน 
AEC และค่ำธรรมเนียมกับผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกองทุนรวมใน AEC โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 
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 1.4.1  ปัจจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC  
ศึกษำถึงปจัจยัต่ำงๆ ที่ก ำหนดอตัรำส่วนค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของ

กองทุน 5 ประเทศ ใน AEC ไดแ้ก่ ประเทศไทย ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมำเลเซยี ประเทศ
อนิโดนีเซยี และประเทศฟิลปิปินส ์เนื่องจำกเป็นประเทศทีม่ขีนำดของอุตสำหกรรมกองทุนรวม
มำกทีสุ่ดใน AEC โดยใช้ขอ้มลูของกองทุนที่จดัตัง้และจดทะเบยีนในแต่ละประเทศ (Domicile) 
เท่ำนัน้ เพื่อให้สะท้อนถงึควำมสำมำรถในกำรจดักำรกองทุนได้ดกีว่ำใช้ขอ้มูลของกองทุนที่
จดัตัง้และจดทะเบยีนในประเทศอื่นแต่มสีทิธขิำยในประเทศ นอกจำกนี้ยงัใช้ขอ้มลูของกองทุน
เปิดเท่ำนัน้ เพรำะในบำงประเทศไม่มกีองทุนปิด หรอืประเทศที่มกีองทุนปิดกม็จี ำนวนกองทุน
ไมม่ำก โดยใชช้่วงเวลำในกำรศกึษำตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 
 1.4.2  ค่ำธรรมเนียมกบัผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกองทุนรวมใน AEC 
 ศึกษำถึงปจัจยัต่ำงๆ ที่ก ำหนดผลกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกองทุน ซึ่งใช้
ขอบเขตเดยีวกบัปจัจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC แต่มกีำรก ำหนดดชันี
มำตรฐำน (Benchmark Index) และอตัรำผลตอบแทนปรำศจำกควำมเสีย่ง (Risk Free Rate) 
คอืดชันี MSCI Southeast Asia PR USD และอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำอำย ุ3 เดอืน ตำมล ำดบั โดยใชใ้นกำรค ำนวณผลตอบแทนหลงัปรบัควำมเสีย่งของ
กองทุนรวมทุกประเทศ 
  
1.5  นิยำมศพัท ์ 
 
 กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมำยถงึ กองทุนรวมทีส่ำมำรถเพิม่หรอืลดหน่วยลงทุน
ได ้ไมม่กี ำหนดอำยโุครงกำรและบรษิทัจดักำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมก ำหนดเวลำทีร่ะบุไวใ้น
หนงัสอืชีช้วน กองทุนเปิดจงึเป็นทีน่ิยมมำกกว่ำกองทุนปิด เพรำะมสีภำพคล่องมำกกว่ำ 
 นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมในงำนวจิยัใช้นิยำมของกลุ่มประเภทนโยบำยกำร
ลงทุนของโลก (Global Broad Category Group) เพื่อใชใ้นกำรศกึษำและเปรยีบเทยีบกองทุน
รวมในแต่ละประเทศได ้นโยบำยกำรลงทุนของแต่ละประเภทมรีำยละเอยีดดงันี้   

1)  กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund) หมำยถงึ กองทุนรวมทีม่นีโยบำย
กำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรทุนเป็นส่วนใหญ่ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

2)  กองทุนรวมตรำสำรหนี้ (Fixed Income Fund) หมำยถงึ กองทุนรวมทีม่ ี
นโยบำยกำรลงทุนในหรอืมไีวเ้ฉพำะเงนิฝำก หรอืตรำสำรหนี้เป็นส่วนใหญ่ของมลูค่ำทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 
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3)  กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) หมำยถงึ กองทุนรวมทีม่นีโยบำยกำร
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตรำสำรทุน เงนิฝำก หรอืตรำสำรหนี้เป็นส่วนใหญ่ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

4)  กองทุนรวมตลำดเงนิ (Money Market Fund) หมำยถงึ กองทุนรวมทีม่ ี
นโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มคีุณภำพและมกี ำหนดช ำระเงนิต้นเมื่อทวงถำมหรอืมอีำยุ
คงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปีเป็นส่วนใหญ่ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมำยถงึ ค่ำธรรมเนียมทีถู่กเรยีก
เกบ็เมือ่ลงทุน โดยจะบวกเขำ้ไปกบัมลูค่ำหน่วยลงทุน 
 ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมำยถงึ ค่ำธรรมเนียมทีถู่ก
เรยีกเกบ็เมือ่ขำยหน่วยลงทุนคนืให ้บลจ. โดยคุณจะถูกหกัจำกเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรขำยคนืหน่วย
ลงทุน 
 อตัรำส่วนค่ำใชจ้ำ่ย (Expense Ratio) หมำยถงึ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยเกดิขึน้ทุกปี
เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรของกองทุนในดำ้นต่ำงๆ ประกอบดว้ย 
  1)  ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) คอื ค่ำธรรมเนียมทีผู่จ้ดักำร
กองทุนไดร้บัจำกกำรบรหิำรกองทุน 
  2)  ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 
  3)  ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีน (Registrar Fee) 
  4)  ค่ำทีป่รกึษำกำรลงทุน (Advisory Fee) 
  5)  ค่ำธรรมเนียมสอบบญัช ี(Auditing Fee) 
  6)  ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ (Others) 

ควำมประหยดัจำกขนำด (Economies of Scale) หมำยถงึ กำรผลติสนิคำ้หรอืบรกิำรที่
มำกขึน้ท ำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดต ่ำลง ในงำนศกึษำนี้หมำยถงึ กำรเพิม่ขึน้ของทรพัย์สนิสุทธริวม
ของกองทุนท ำใหอ้ตัรำส่วนค่ำใชจ้ำ่ยของกองทุนรวมลดลง 
 ควำมประหยดัจำกขอบเขต (Economies of Scope) หมำยถงึ กำรผลติสนิค้ำหรอื
บรกิำรหลำยอย่ำงทีใ่ชป้จัจยักำรผลติร่วมกนัท ำใหต้้นทุนเฉลีย่ลดต ่ำลง ในงำนศกึษำนี้หมำยถงึ 
กำรเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ท ำใหอ้ตัรำส่วนค่ำใชจ้ำ่ยของกองทุนรวมลดลง 
  
 



บทท่ี 2 
 

ปัจจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC 
 

2.1  บทน ำ 
 

ต้นทุนการท าธุรกรรมของกองทุนรวม คอื ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก็บจากผู้ลงทุนใน
กองทุนรวม แบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทัง้ยงัมคี่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าที่
ปรึกษาการลงทุน ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนัน้เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับทรพัย์สินสุทธิรวมจะถูก
เรยีกว่า อตัราส่วนค่าใชจ้่าย (Expense Ratio) ซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) 
จะก าหนดใหใ้กลเ้คยีงกบัต้นทุนเฉลีย่ (Average Costs) เนื่องจากการแข่งขนัในตลาดทีส่มบูรณ์
และถา้กองทุนมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายทีม่ากขึน้จะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนลดลง ดงันัน้
กองทุนรวมจะพยายามท าใหค้่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมต ่าทีสุ่ดเท่าที่
จะท าไดเ้พื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนสงูทีสุ่ด 

วตัถุประสงคข์องการศกึษานี้ม ี3 ประการ ประการแรก เพื่อศกึษาปจัจยัในการก าหนด
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการ ประการทีส่อง เพื่อหาระดบัความประหยดัจาก
ขนาดและความประหยัดจากขอบเขตของกองทุนรวมในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และประการที่สาม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม
กองทุนรวมไทยใหพ้รอ้มรบักบัการเปิดเสรซีือ้ขายกองทุนรวมใน AEC 

งานศกึษานี้จะศกึษาเฉพาะกองทุนเปิดของประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
และฟิลิปปินส์ ที่เพิ่มมาอีก 2 ประเทศนอกเหนือจากข้อตกลงของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศในกลุ่มอาเซยีน (ASEAN CIS) คอื ประเทศอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ เนื่องจากเป็น
ประเทศที่ประชาชนมีการลงทุนในกองทุนรวมสูงเป็น 5 ล าดับแรกในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ดงันัน้การศกึษาเพิม่อกี 2 ประเทศดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ  บลจ. ของประเทศไทย
ในการน าขอ้มลูไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในเชงิการแขง่ขนัเมือ่มกีารเปิดเสรมีากขึน้ โดยการศกึษา 
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จะใช้ข้อมูลเฉพาะกองทุนเปิดที่จดัตัง้และจดทะเบยีนในแต่ละประเทศเท่านัน้  เนื่องจากเป็น
กองทุนทีม่จี านวนมากใน AEC และกองทุนเปิดสามารถสะทอ้นการเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของกองทุนได ้โดยใชข้อ้มลู พ.ศ. 2552 – 2556                            

การศกึษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในอาเซยีนย่อมให้
ผลประโยชน์ต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยเพื่อใชใ้นการก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายให้
ตรงกบัความต้องการของนักลงทุนในอาเซยีนมากขึน้ อกีทัง้ยงัมปีระโยชน์ต่อผูอ้อกนโยบายใน
การพฒันาอุตสาหกรรมกองทุนรวมเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายทีจ่ะช่วยพฒันาใหป้ระเทศไทย
สามารถไดร้บัประโยชน์จากการเปิดเสรกีองทุนน้ีมากทีสุ่ดได้ 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 
 งานศกึษาปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆของกองทุน
รวมมีการศึกษามานานตัง้แต่  พ.ศ. 2530 โดยในระยะแรกเป็นการศึกษาผลกระทบของ
ค่าธรรมเนียม 12b-1 ต่ออัตราส่วนค่าใช้จ่ายของประเทศสหรฐัอเมริกา ต่อจากนัน้จึงเริม่มี
การศกึษาปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใช้จ่ายกบัตวัแปรอื่นๆ ตามมา และสุดท้ายถงึมกีารศกึษา
ความประหยดัจากขนาดของกองทุนรวม ดงันัน้จงึเหน็ไดว้่ามกีารพฒันาเนื้อหาการศกึษาเรื่องนี้
มาอยา่งต่อเนื่อง  
 เมือ่เกดิกฎหมายในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีอ่นุญาตใหผู้จ้ดัการกองทุนสามารถเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียม 12b-1 ไดใ้นปี พ.ศ. 2523 ท าใหเ้ริม่เกดิงานศกึษาผลกระทบของค่าธรรมเนียมนี้
ต่ออตัราส่วนค่าใชจ้่ายขึน้ ไม่ว่าจะเป็น Chance and Ferris (1991), Kahn (1994), McLeod 
and Malhotra (1994) และ Siggelkow (1999) โดยพบว่าค่าธรรมเนียม 12b-1 มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้ตวัแปรควบคุมที่เลือกใช้ ได้แก่ 
ทรพัยส์นิสุทธริวม (Total Net Asset: TNA) อายุของกองทุน ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อื
หน่วย และประเภทของกองทุน ซึ่งพบว่าตวัแปรทรพัยส์นิสุทธริวมมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายแต่ยงัไม่มกีารสรุปว่าเกิดจากความประหยดัจากขนาด (Economies of 
Scale) ส่วนอายขุองกองทุนมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบเพราะเมื่อกองทุนมอีายุมากขึน้จะสามารถ
บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยมี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายเพราะกองทุนทีม่คี่าธรรมเรยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผู้
ถอืหน่วยทีสู่งจะเป็นกองทุนที่มคีวามซบัซ้อนท าใหก้ารจดัการกองทุนมตี้นทุนทีม่ากตามมา ซึ่ง
งานศกึษาทัง้หมดใชข้อ้มลูแบบภาคตดัขวาง (Cross-Section Data) ในการศกึษา 
 ในปี พ.ศ. 2540 เริม่มงีานศกึษาทีไ่มไ่ดมุ้ง่ศกึษาผลกระทบของค่าธรรมเนียม 12b-1 แต่
เพื่อหาปจัจยัในการก าหนดอตัราส่วนค่าใช้จ่ายมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นงานของ Malhotra and 
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McLeod (1997), Cesari and Panetta (1998), Rea, Reid and Millar (1999), Freeman and 
Brown (2001), Ruckman (2003) และ Gao and Livingston (2008) งานเหล่านี้มกีารใชต้วัแปร
ที่หลากหลายมากขึน้ โดยตวัแปรที่เพิม่จากงานศึกษาก่อนๆ ได้แก่ การแยกค่าธรรมเนียมที่
เรยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วยออกเป็นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ผลตอบแทนในอดตี อตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน (Turnover Ratio) ช่องทางการ
ขาย และทรพัย์สินสุทธิรวมภายใต้ บลจ. ส่วนประเภทข้อมูลได้เริ่มมีงานศึกษาที่ใช้ข้อมูล    
แบบพูล (Pool Data) มากขึน้ ผลการศกึษาที่ได้คอื อตัราซื้อขายหมุนเวยีนมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพราะต้นทุนในการท าธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ส่วนทรพัยส์นิสุทธภิายใต้ บลจ. มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายอย่างมี
นัยส าคญั แต่ยงัคงไม่มกีารสรุปว่าเกดิความประหยดัจากขนาดและขอบเขต ส่วนตวัแปรอื่นๆ 
นัน้มทีศิทางทีแ่ตกต่างกนัไปตามงานศกึษาของแต่ละคนจงึไมส่ามารถสรปุไดอ้ย่างชดัเจน 
 ในปี พ.ศ. 2542 ได้เริม่มงีานที่มุ่งศกึษาความประหยดัจากขนาด โดยดูความสมัพนัธ์
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนกับอัตราส่วนค่าใช้จ่าย  และยังมีการศึกษาความ
ประหยดัจากขอบเขต  โดยดูความสมัพนัธ์ของทรพัยส์นิสุทธริวมภายใต้การจดัการของ บลจ. 
กบัอตัราส่วนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าจะเป็นงานของ LaPlante (2001), Korkeamaki and Smythe 
(2004), Geranio and Zanotti (2005), Korpela and Puttonen (2006), Zera and Wenyuh 
(2007), Low (2008), Khorana, Servaes and Tufano (2008), Anolli and Giudice (2008), 
Wongsurawat (2011), Latzko (2012) และ Arshard (2013) นอกจากนี้ยงัมงีานศกึษาของไทย
คอื พชิติ อคัราทติย,์ สุรยีพ์ร ยะมะชติะ, เจรญิชยั เลง็ศริวิฒัน์, สรพงษ์ ปรารถนาด ีและธนิกุล 
ศรสีริโิรจนากร (2544) ตวัแปรที่เลอืกใช้ส่วนใหญ่ในงานศกึษาเหล่านี้ยงัคงเหมอืนเดมิ และมี
ทศิทางของความสมัพนัธค์ลา้ยเดมิ ส่วนประเภทขอ้มูลส่วนใหญ่ใชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) 
หรอืแบบผสม (Panel Data) และงานศกึษาดงักล่าวไดใ้หเ้หตุผลของการลดลงของอตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยในกองทุนทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมมากเพราะเกดิจากความประหยดัจากขนาดและเหตุผล
ของการลดลงของอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในกองทุนทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวม
ที่ต้องดูแลมากเพราะความประหยดัจากขอบเขต นอกจากนี้ในบางงานศึกษาได้มกีารศึกษา
ความประหยดัจากการเรยีนรูโ้ดยพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างอายุของกองทุนกบัอตัราส่วน
ค่าใช้จ่าย ดงันัน้งานศึกษาสมยัใหม่จงึมุ่งหาระดบัความประหยดัจากขนาดและความประหยดั
จากขอบเขต เพื่อจะได้ทราบระดบัขดีความสามารถและระดบัการรองรบัเงนิทุนที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 
 ความประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) หมายถงึ การทีต่้นทุนต่อหน่วยใน
ระยะยาวมีค่าลดลงเมื่อมีการผลิตสินค้าปริมาณมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจาก 3 เหตุผลหลัก คือ 
เหตุผลแรกเกดิจากผลตอบแทนจากขนาดการผลติเพิม่ขึน้ เหตุผลต่อมาเกดิจากขนาดการผลติ
ที่ใหญ่ขึ้นท าให้สามารถใช้ปจัจยัการผลิตได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น และเหตุผลสุดท้าย
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เกิดขึ้นเพราะขนาดการผลติที่ใหญ่ขึ้นท าให้หน่วยผลิตสามารถสร้างอ านาจต่อรองในการซื้อ
ปจัจยัหรอืขอ้มลูต่างๆ ทีใ่ชใ้นการผลติไดถู้กกว่าเดมิ 
 ความประหยดัจากขอบเขต (Economies of Scope) หมายถงึ การทีต่้นทุนต่อหน่วยใน
ระยะยาวมคี่าลดลงเมื่อมกีารผลติสนิค้าร่วมกัน (Joint Products) หลายชนิดหรอืสามารถใช้
ปจัจยัในการผลติร่วมกนั (Joint Inputs) ซึง่การผลติร่วมกนัส่วนใหญ่ท าใหป้ระหยดัต้นทุนรวม
มากกว่าผลติแยกกนั แต่ในบางครัง้ผูผ้ลติอาจผลติสนิคา้หลายชนิดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั แต่สามารถ
ใช้ปจัจยัการผลติร่วมกนั เช่น ใช้ผู้จดัการกองทุนร่วมกนั ใช้หน่วยงานทางการตลาดและบญัชี
รว่มกนั หรอืใชอุ้ปกรณ์ส านกังานต่างๆ รว่มกนัได ้เป็นตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม มงีานของ Wongsurawat (2011) ทีไ่ดศ้กึษากองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long-Term 
Equity Fund: LTF) ในประเทศไทย และมงีานของพชิติ อคัราทติย ์และคณะ (2544) ทีไ่ดศ้กึษา
กองทุนรวมไทย ส่วนการศึกษาของ Low (2008) ได้ศึกษาเฉพาะกองทุนรวมในประเทศ
มาเลเซียเท่านั ้น ดังนั ้น งานศึกษาชิ้นน้ีจึงเป็นงานชิ้นแรกที่ได้ศึกษาถึงปจัจัยก าหนด
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการเตรยีมความพรอ้มกบัการเปิดเสรี
ซือ้ขายกองทุนรวม ภายใตโ้ครงการ ASEAN CIS หรอืโครงการอื่นๆ ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในอนาคต  
  ตวัแปรอสิระในงานศกึษาปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายทีผ่่านมาสามารถสรุปไดจ้าก
ตารางที ่2.1 โดยในสดมภท์ี ่1 แสดงตวัแปรอสิระทีใ่ชศ้กึษาความสมัพนัธก์บัอตัราส่วนค่าใชจ้่าย 
สดมภท์ี ่2 แสดงจ านวนงานศกึษาทีเ่ลอืกใชต้วัแปรอสิระและมนีัยส าคญักบัอตัราส่วนค่าใชจ้่าย    
โดยมทีัง้หมด 20 งาน ไดแ้ก่ Chance and Ferris (1991), McLeod and Malhotra (1994), 
Cesari and Panetta (1998), Siggelkow (1999), LaPlante (2001), Ruckman (2003), 
Korkeamaki and Smythe (2004), Geranio and Zanotti (2005), Collinan and Bline (2005), 
Korpela and Puttonen (2006), Low (2008), Gao and Livingston (2008), Khorana et al. 
(2008), Anolli and Giudice (2008), Rompotis (2008), Wongsurawat (2011), Latzko 
(2012), Arshard (2013) และ พชิติ อคัราทติย ์และคณะ (2544) ส่วนสดมภท์ี ่3 บอกทศิทาง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระกบัอตัราส่วนค่าใช้จ่ายของงานศกึษาส่วนใหญ่ โดยจากตารางนี้
จะท าใหส้ามารถสรปุตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นงานศกึษานี้ได ้
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ตำรำงท่ี 2.1  ตวัแปรอสิระทีใ่ชศ้กึษาปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของงานศกึษาในอดตี 
 

ตวัแปรอิสระ จ ำนวนงำนวิจยัท่ีใช้ ทิศทำง 
ทรพัยส์นิสุทธริวม 20 ลบ 
อายกุองทุน 15 ลบ 
ทรพัยส์นิภายใตก้ารจดัการของบลจ. 12 ลบ 
ประเภทของกองทุน* 11  
ขายในประเทศ/ต่างประเทศ* 7  
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 6 บวก 
อตัราผลตอบแทนในอดตี 6 ไมแ่น่นอน 
อตัราการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 6 บวก 
ขาย/ไมข่ายผ่านธนาคาร* 6  
ส่วนแบ่งตลาด 3 ลบ 
ความผนัผวนของ TNA 2 ไมแ่น่นอน 
อตัราส่วนเงนิสด (Cash Ratio) 2 ไมแ่น่นอน 
เงนิลงทุนขัน้ต ่า 2 ไมแ่น่นอน 
ขาย/ไมข่ายเฉพาะนกัลงทุนสถาบนั* 2 ไมแ่น่นอน 
ช่องทางการจ าหน่าย* 2  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1 ไมแ่น่นอน 
ค่าเบตา้ของกองทุน 1 ไมแ่น่นอน 

 
หมำยเหต:ุ  * หมายถงึตวัแปรหุ่น (Dummy Variables) จงึไมส่ามารถระบุทศิทางได ้
 

2.3  ระเบยีบวิธีวิจยั 
 
  ในการวเิคราะหม์ทีัง้ในส่วนการวเิคราะหค์่าสถติเิชงิพรรณนา และการวเิคราะหค์่าสถติิ
เชงิปรมิาณ โดยการวเิคราะห์ค่าสถิติเชงิพรรณนาใช้วดัระดบัค่าธรรมเนียม เพื่อให้ทราบถึง
ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมการจดัการและอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในกองทุนรวมของแต่ละ
ประเทศใน AEC 
  การวเิคราะหค์่าสถติเิชงิปรมิาณใชใ้นการหาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการและ
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมและหาระดบัความประหยดัจากขนาดและขอบเขต โดยใชว้ธีี
การประมาณการแบบ Panel Model ทัง้วธิผีลกระทบแบบคงที่ (Fixed-Effects Model) และวธิี
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ผลกระทบแบบสุ่ม (Random Effects Model) ซึ่งก าหนดสมการในรูป Linear-Log Model 
เพื่อใหง้า่ยตอ้งการอธบิายเป็นอตัราการเปลีย่นแปลงในหน่วยรอ้ยละ มสีมการดงัสมการที ่2.1 
 

FEEijt = β0 + β1ln(TNAijt) + β2ln(TNACOMijt) + β3ln(AGEijt) + β4ln(TOijt) + β5DBANKij + 

β6ln(SHRijt) + β7DDIVij + β8DFFEEij+ β9DBFEEij + β10DFIFij + β11DEQij + 

β12DFIij + vijt                                  (2.1) 
 

  โดยที่ FEE แทนค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายปี ได้แก่ อัตราส่วน
ค่าใชจ้่าย (ER) และค่าธรรมเนียมการจดัการ (MF), TNA แทนทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน
รวม, TNACOM แทนทรพัยส์นิสุทธริวมของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน, AGE แทนอายุ
ของกองทุน, TO แทนอตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน, DBANK แทนตวัแปรหุ่น ก าหนดให ้1 = 
กองทุนที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์, SHR แทน Sharpe Ratio, DDIV แทนตวัแปรหุ่น 
ก าหนดให้ 1 = กองทุนที่มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล, DFFEE แทนตวัแปรหุ่น ก าหนดให้ 1 = 
กองทุนที่มนีโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน , DBFEE แทนตวัแปรหุ่น 
ก าหนดให ้1 = กองทุนทีม่นีโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุน, DFIF แทนตวั
แปรหุ่น ก าหนดให้ 1 = กองทุนที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ, DEQ แทนตวัแปรหุ่น 
ก าหนดให ้1 = กองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุน และ DFI แทนตวัแปรหุ่น ก าหนดให ้1 
= กองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารหนี้  ส่วน i แทนล าดบัของกองทุน j แทนประเทศทีจ่ดัตัง้
กองทุน และ t แทนล าดบัของปีทีศ่กึษา 
  ตวัแปรตามทีส่ะทอ้นถงึต้นทุนเฉลีย่ของกองทุนรวม คอื อตัราส่วนค่าใชจ้่าย (Expense 
Ratio) และค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) มหีน่วยเป็นรอ้ยละ ซึ่งจะแยก
แบบจ าลองตามตวัแปรตามในการประมาณค่าเนื่องจากต้องการวเิคราะห์ถงึต้นทุนเฉลี่ยและ
ต้นทุนที่ใช้ในการบรหิารจดัการกองทุนโดยเฉพาะได้ดยีิง่ขึ้น โดยก าหนดกลุ่มตวัแปรอิสระที่
ส่งผลต่อตน้ทุนเฉลีย่แบ่งเป็นทัง้หมด 6 กลุ่ม ซึง่มรีายละเอยีดของตวัแปรและสมมตฐิานดงันี้ 
   1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
      ก าหนดให้ทรพัย์สนิสุทธริวมเป็นตวัแทนของปรมิาณในการผลิตของกองทุน 
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน (TNA) จงึควรมทีศิทางตรงขา้มกบัค่าธรรมเนียม เพื่อแสดงถึง
ความประหยดัจากขนาด ส่วนทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. เป็นตวัแทนของปรมิาณการผลติของ 
บลจ. ทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. (TNACOM) จงึควรมทีศิทางตรงขา้มกบัค่าธรรมเนียม เพื่อ
แสดงถงึความประหยดัจากขอบเขต 
       2)  กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง 
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (DFFEE) และค่าธรรมเนียมในการซื้อคนื
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หน่วยลงทุน (DBFEE) โดยใหต้วัแปรทัง้สองเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) เนื่องจากไม่มี
ขอ้มลูในรปูของอตัราค่าธรรมเนียมทีเ่กบ็ในแต่ละปี ซึง่พบเพยีงขอ้มลูทีก่ล่าวว่ากองทุนทีศ่กึษา
นัน้มนีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมเท่านัน้ กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยตรงนัน้ ควรมทีศิทางเชงิบวกกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ เนื่องจาก
กองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงสงูมกัจะเป็นกองทุนทีม่คีวามซบัซอ้นสูง 
ดงันัน้ตน้ทุนในการบรหิารจดัการทีส่ะทอ้นในรปูอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการ
ควรสงูดว้ยเช่นกนั 
      3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน  
      ตวัแปรอสิระที่ใช้แทนผลการด าเนินงานในการศกึษานี้  ได้แก่ Sharpe Ratio 
(SHR) ซึง่เป็นมาตรวดัผลการด าเนินงาน ทีม่คีวามหมายว่า 1 หน่วยความเสีย่งของกองทุนให้
อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มเท่าไหร่ ซึ่งเป็นมาตรวัดที่นักลงทุนนิยมเลือกใช้มากที่สุด โดย
สามารถค านวณไดต้ามสมการที ่2.2 ต่อไปนี้ 
 

      Sharpe Ratio = 
     

  
   (2.2) 

 
      โดยที่ Ri แทนอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ต้องการวดัผล Rf แทน                      
อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงโดยใช้ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ  3 เดอืนเป็น
ตวัแทน และ σi แทนส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกองทุนรวมทีต่้องการวดัผล 
โดยกองทุนที่ม ีSharpe ratio สูงย่อมมคี่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมตี้นทุนในการ
บรหิารทีส่งูขึน้  
      นอกจากน้ีตวัแปรอิสระที่สะท้อนถึงนโยบายในการจ่ายเงนิปนัผลของกองทุน
รวม (DDIV) ควรมคี่าธรรมเนียมทีสู่งกว่าเน่ืองจากมตี้นทุนด าเนินงานทีเ่กดิจากการจ่ายเงนิปนั
ผลใหแ้ก่นกัลงทุน 
      4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม  
      ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ตวัแปรอายุของกองทุน (AGE) นับตัง้แต่วนัจดัตัง้
กองทุน มหีน่วยเป็นวนั ซึ่งควรมทีศิทางตรงขา้มกบัค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เพราะเกดิจาก
ความความช านาญและการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการบรหิารกองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
ตวัแปรอตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน (TO) ทีส่ะทอ้นถงึรูปแบบการบรหิารกองทุน ควรมทีศิทาง
เป็นบวกกบัค่าธรรมเนียม เนื่องจากถ้ากองทุนที่มอีตัราการซือ้ขายหมุนเวยีนสูง กองทุนย่อมมี
ต้นทุนในการซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่สูงกว่ากองทุนทีม่อีตัราการซื้อขายหมุนเวยีนน้อยกว่า  ดงันัน้
กองทุนจงึตอ้งเพิม่ค่าธรรมเนียมเพื่อสะทอ้นตน้ทุนดงักล่าว 
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      นอกจากนี้มตีวัแปรหุ่นที่แสดงว่ากองทุนรวมบรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ใน
เครอื  ธนาคารพาณิชยห์รอืไม่ (DBANK) เพื่อสะทอ้นถงึระบบการเงนิของอุตสาหกรรมกองทุน
รวมใน AEC ไดด้ยีิง่ขึน้ เพราะระบบการเงนิใน AEC มลีกัษณะพึง่พาธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั 
(Bank-Based Economy) โดย DBANK ควรมคีวามสมัพนัธต์รงขา้มกบัค่าธรรมเนียม เพราะ
กองทุนที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารสามารถใช้ทรพัยากรในการบรหิาร
กองทุนร่วมกบัธนาคารได้ พร้อมทัง้ยงัมชี่องทางในการซื้อขายกองทุนผ่านธนาคารท าให้นัก
ลงทุนมโีอกาสลงทุนได้มากกว่ากองทุนรวมที่ไม่ได้อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ ดงันัน้กองทุน
เหล่านี้จงึมตีน้ทุนเฉลีย่ต ่ากว่าได ้
      5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน  
      นโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็น กองทุนรวมตราสารทุน (DEQ) และกองทุน
รวมตราสารหนี้ (DFI) โดยให้กองทุนรวมประเภทอื่นๆ ได้แก่ กองทุนรวมผสม กองทุนรวม
ตลาดเงนิ และกองทุนรวมอื่นๆ เป็นตัวแปรหุ่นอ้างอิง เนื่องจากกองทุนรวมตราสารทุนและ
กองทุนรวมตราสารหนี้มจี านวนกองทุนในแต่ละประเทศเป็นสดัส่วนมากที่สุดจงึเลอืกใช้เพยีง
สองนโยบายนี้ โดยกองทุนรวมตราสารทุน (DEQ) ควรมคี่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนประเภท
อื่นๆ เนื่องจากตน้ทุนในการบรหิารจดัการทีสู่งมากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ แต่กองทุนรวมตรา
สารหนี้ (DFI) ควรมคี่าธรรมเนียมต ่ากว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ เพราะมตี้นทุนในการบรหิาร
น้อยกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ 
      ส่วนตวัแปรหุ่นทีแ่สดงถงึกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ (DFIF) ควรมี
ต้นทุนในการบรหิารสูงกว่ากองทุนทีล่งทุนในประเทศเพราะต้องมตี้นทุนการท าธุรกรรมในการ
ซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยน หรอืต้นทุนในการบรหิารความเสี่ยงในส่วนอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่เตมิ
ดว้ย 
   6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
   ตัวแปรในกลุ่มนี้แสดงว่ากองทุนดังกล่าวตัง้ในประเทศใดใน AEC ที่
ประกอบด้วย ประเทศสงิคโปร์ ประเทศมาเลเซยี ประเทศอินโดนีเซยี และประเทศฟิลปิปินส ์
โดยใหป้ระเทศไทยเป็นตวัแปรหุ่นอ้างองิ ซึง่ตวัแปรกลุ่มนี้จะเพิม่เขา้มาเมื่อศกึษาแบบจ าลองที่
ใชข้อ้มลูหลายประเทศรวมกนั 
      เนื่องจากขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็น Unbalanced Panel Data ซึง่อาจมขีอ้มลู
ของตวัแปรอสิระบางตวัไมส่ามารถส ารวจได ้(Unobservable Explanatory Variables) เพราะตวั
แปรนัน้ไม่เปลีย่นแปลงไปตามขอ้มลูเวลา (Time-Invariant) หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อส่วนผลกระทบ
แบบคงทีข่องเวลา (Time Fixed Effects Term) ดงัสมการที ่2.3 ต่อไปนี้ 
 

Yit = β0 + β1Xi1 + … + βkXik + at + Vit             (2.3) 
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      โดยที ่i เวลาที ่t  Vit แทนตวัแปรคลาดเคลื่อนของตวัอย่างที่ i เวลาที ่t และ at 
คอื Unobserved Fixed Effect เวลาที ่t เนื่องจากเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ตวัแปรตามอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไปดว้ยจากปจัจยัอื่นๆ แต่หากผลกระทบแบบคงทีน่ัน้ไม่สมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระใน
สมการ การประมาณค่าดว้ยวธิกีารผลกระทบแบบสุ่ม (Random Effect) จะท าใหผ้ลทีป่ระมาณ
ค่าไดม้คีุณสมบตัทิีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการประมาณค่าดว้ยวธิกีารผลกระทบแบบคงที่ ดงันัน้
ในการศกึษาจะท าการประมาณค่าแบบจ าลองดว้ยวธิกีารผลกระทบแบบสุ่มแทน เพราะฉะนัน้จงึ
ต้องตรวจสอบปญัหาในการเลือกใช้การประมาณค่าแบบผลกระทบคงที่ (Fixed Effects 
Estimation Methods: FEM) หรอืการประมาณค่าแบบผลกระทบแบบสุ่ม (Random Effects 
Estimation Methods: REM)  ด้วยวธิกีารทดสอบของ Hausman (1978) ดงัสมการที ่2.4 
เพื่อใหไ้ดส้มการทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
 

HT =   ̂   ( ̂  )   ( ̂  ) 
   ̂                (2.4) 

 
      โดยที ่t แทนจ านวนช่วงเวลา   ̂   แทนเวคเตอรข์องค่าประมาณการถดถอย
ดว้ยวธิ ีFEM  ̂   แทนเวคเตอรข์องค่าประมาณการถดถอยดว้ยวธิ ีREM Q แทน  ̂   -  ̂   

โดยมกีารกระจายตวัแบบ Chi-Square 
      ถ้าการประมาณแบบผลกระทบคงที่มคีวามเหมาะสมกว่าการประมาณแบบ
ผลกระทบแบบสุ่มจะใชเ้กณฑส์ารสนเทศของชวารซ์ (Schwarz’s Information Criterion: SIC) 
ตามสมการที่ 2.5 ในการเลือกระหว่างแบบจ าลองที่ใช้ข้อมูลแบบพูล (Pool Data) กับ
แบบจ าลองที่ใช้การประมาณแบบผลกระทบคงที่ โดยเลอืกแบบจ าลองที่มคี่า SIC ต ่าที่สุด 
เพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 
 

SIC = ln(n*t)k – 2ln(Lmax)              (2.5) 
 

      โดยที่ n แทนจ านวนตวัอย่าง t แทนจ านวนช่วงเวลา k แทนจ านวน
พารามเิตอร ์และ Lmax แทนมลูค่าสงูทีสุ่ดในการประมาณค่าแบบ Log-Likelihood 
 
2.4  ผลกำรศึกษำ 
 
 แหล่งทีม่าของขอ้มูลทุตยิภูมมิาจากฐานขอ้มลูทัง้ Morningstar Direct และ Thomson 
Reuters Eikon เนื่องจากต้องใชข้อ้มลูกองทุนเปิดจากหลายประเทศทัง้ประเทศไทย สงิคโปร ์
มาเลเซยี อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ท าให้การเลอืกใช้เพยีงฐานขอ้มูลเดยีวจะท าให้ข้อมูลไม่
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ครบถ้วน นอกจากนี้ ข้อมูลกองทุนรวมของประเทศไทยยังได้ใช้ข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพิม่ในบางส่วนอกีด้วย จงึท าให้
ข้อมูลกองทุนรวมของไทยมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลรายปี และข้อมูลผลการ
ด าเนินงานใชก้ารค านวณมาจากฐานขอ้มลูโดยตรง ช่วงเวลาทีศ่กึษาตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 
 2.4.1  ภำพรวมของข้อมลู 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษามปีระเดน็ทีน่่าสนใจต่างๆ ดงันี้ 
 

 
 

 
ภำพท่ี 2.1 อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดยแบ่งออกเป็น

นโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2556 
 

 

 
ภำพท่ี 2.2  ค่าธรรมเนียมการจดัการของประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และ

ฟิลปิปินส ์โดยแบ่งออกเป็นนโยบายการลงทุนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2556 
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ภำพท่ี 2.3 ส่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีม่เีกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และกองทุนที่ 
มเีกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนของประเทศต่างๆ ใน AEC พ.ศ. 2556 

 
จากภาพที่ 2.1 พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมอีัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคยีงกับ

กองทุนรวมของประเทศสงิคโปร์และมาเลเซยี แต่กองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมผสม
ของประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยทีต่ ่าทีสุ่ด ส่วนภาพที ่2.2 พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการที่ต ่าสุดเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ฟิลปิปินส์ ยกเว้นกองทุนรวมประเภทตราสารทุนที่มรีะดบัใกล้เคียงกบัประเทศสงิคโปร ์ส่วน
ประเทศอนิโดนีเซยีกลบัมคี่าธรรมเนียมการจดัการสูงทีสุ่ดในทุกนโยบาย และภาพที ่2.3 พบว่า
กองทุนรวมเกอืบทุกประเทศยกเวน้กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินสม์สี่วนแบ่งตลาดกองทุนทีเ่กบ็
ค่าธรรมเนียมการขายมากกว่ากองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนื และกองทุนรวมประเทศ
ไทยและฟิลปิปินสม์สี่วนแบ่งตลาดกองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืเป็นสดัส่วนทีส่งู 
 

 
 
ภำพท่ี 2.4 อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมทุกประเภท และกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนใน

ต่างประเทศของกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2556 
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ภำพท่ี 2.5  ส่วนแบ่งตลาดกองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในประเทศ และกองทุนทีม่นีโยบายลงทุน

ในต่างประเทศของประเทศต่างๆ ใน AEC พ.ศ. 2556  
 

จากภาพที ่2.4 จะพบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกบักองทุนทัง้หมด โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงนิ และกองทุนรวม
ผสมจะมคีวามแตกต่างอย่างเหน็ได้อย่างชดัเจน จากภาพที่ 2.5 พบว่ากองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรม์สี่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่ลงทุนในประเทศน้อยกว่ากองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
เพยีงประเทศเดยีว ส่วนกองทุนประเทศอนิโดนีเซยีส่วนมากจะลงทุนในประเทศของตนเอง 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
ภำพท่ี 2.6  อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยของประเทศไทย แบ่งตามประเภทของกองทุน ตัง้แต่ พ.ศ. 

2552 – 2556 
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ภำพท่ี 2.7  ค่าธรรมเนียมในการจดัการของประเทศไทย แบ่งตามประเภทของกองทุน ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2552 – 2556  

 
จากภาพที่ 2.6 และภาพที่ 2.7 พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนของประเทศไทย มี

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจดัการสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทอื่น 
รองลงมาคอืกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึง่อตัราส่วนค่าใชจ้่ายของทัง้สองประเภทกองทุนมรีะดบัที่
ใกลเ้คยีงกนัทัง้ 5 ปี แต่ค่าธรรมเนียมในการจดัการมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างเลก็น้อยในทุกปี ส่วน
กองทุนที่มอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจดัการต ่าที่สุดในปี พ.ศ. 2556 คอื
กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยก่อนหน้านัน้ ใน พ.ศ. 2552 – 2555 กองทุนรวมตลาดเงนิกลบัมี
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมในการจดัการต ่าทีสุ่ด  
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภำพท่ี 2.8  สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิออตัราส่วน
ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมทุกประเภทในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
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ภำพท่ี 2.9   สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิออตัราส่วน

ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภำพท่ี 2.10  สดัส่วนของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆทีเ่กบ็จากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิออตัราส่วน

ค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 
 

จากภาพที ่2.8 พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยค่าธรรมเนียมในการจดัการมสีดัส่วนที่
มากทีสุ่ดของอตัราส่วนค่าใชจ้่าย โดยมสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ในทุกปีและมอีตัราเท่ากบัรอ้ยละ 81.62 
ใน พ.ศ. 2556 ในขณะทีค่่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆมสีดัส่วนทีล่ดลงในทุกปี ส่วนภาพที ่
2.9 พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนมคี่าธรรมเนียมในการจดัการเป็นสดัส่วนมากทีสุ่ดและเพิม่ขึน้
ในทุกปี โดยมอีตัรารอ้ยละ 84.73 ใน พ.ศ. 2556 ซึง่มากกว่าค่าเฉลี่ยของทุกประเภทกองทุน 
ในขณะทีภ่าพที ่2.10 พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้แมม้คี่าธรรมเนียมในการจดัการเป็นสดัส่วน
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ที่มากที่สุด แต่มสีดัส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดมิมาก พร้อมทัง้มสีดัส่วนเพียงอตัราร้อยละ 
69.87 ใน พ.ศ. 2556  
 

2.4.2  ผลกำรวิจยัในภำพรวม 
การประมาณค่าแบบจุด (Point Estimator) ของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ใช้ข้อมูล พ.ศ. 2556 ในการน าเสนอ เพื่อให้สามารถ
เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศได ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1)  ขอ้มลูกองทุนรวมประเทศไทย 
 แสดงจากขอ้มลูกองทุนตวัอยา่ง 395 กองทุน 
 
ตำรำงท่ี 2.2  การประมาณค่าแบบจดุของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศไทย 
  

ตัวแปร  ค่ำ เฉล่ีย  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำสูงสุด  ค่ำต ำ่สุด  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มำตรฐำน  

SHR  2 .14 1 .62 10 .11 -2.55 2 .46 
ER (%)  1 .33 1 .35 2 .93 0 .02 0 .66 
MF (%)  1 .06 1 .07 2 .16 0 .02 0 .60 
TNA ($M)  67 .12 7 .93 3 ,180.00 0 .07 265 .00 
TNACOM ($M)  5 ,020.00 3 ,160.00 24 ,700.00 16 .22 6 ,250.00 
AGE (Days )  3 ,033.63 2 ,829.00 9 ,958.00 378 .00 1 ,713.25 
TO 690 .56 249 .69 42 ,588.20 1 .32 2 ,482.63 

  
 2)  ขอ้มลูกองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์
 แสดงจากขอ้มลูกองทุนตวัอยา่ง 147 กองทุน 

 
ตำรำงท่ี 2.3  การประมาณค่าแบบจดุของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์
 

ตัวแปร  ค่ำ เฉล่ีย  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำสูงสุด  ค่ำต ำ่สุด  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มำตรฐำน  

SHR  1 .90 1 .62 8 .42 -1.09 1 .58 
ER (%)  1 .66 1 .67 5 .27 0 .13 0 .69 
MF (%)  1 .17 1 .25 1 .80 0 .10 0 .42 
TNA ($M)  126 .00 21 .52 1 ,400.00 0 .01 249 .00 
TNACOM ($M)  2 ,020.00 1 ,940.00 3 ,910.00 51 .88 1 ,070.00 
AGE (Days )  3 ,963.74 3 ,476.00 16 ,227.00 183 .00 2 ,416.32 
TO 68 .80 55 .00 515 .18 1 .00 73 .73 
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 3)  ขอ้มลูกองทุนรวมประเทศมาเลเซยี 
 แสดงจากขอ้มลูกองทุนตวัอยา่ง 359 กองทุน 

 
ตำรำงท่ี 2.4  การประมาณค่าแบบจดุของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศมาเลเซยี 
 

ตัวแปร  ค่ำ เฉล่ีย  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำสูงสุด  ค่ำต ำ่สุด  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มำตรฐำน  

SHR  1 .75 1 .62 12 .57 -0.69 1 .58 
ER (%)  1 .51 1 .63 4 .01 0 .30 0 .69 
MF (%)  1 .41 1 .50 2 .00 0 .30 0 .41 
TNA ($M)  73 .27 16 .02 1 ,400.00 0 .16 181 .00 
TNACOM ($M)  5 ,190.00 2 ,600.00 18 ,900.00 1 .77 7 ,090.00 
AGE (Days )  3 ,215.84 2 ,783.00 15 ,919.00 224 .00 1 ,926.38 
TO 183 .98 77 .00 10 ,867.00 1 .00 670 .13 

   
 4)  ขอ้มลูกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยี 
 แสดงจากขอ้มลูกองทุนตวัอยา่ง 149 กองทุน 

 
ตำรำงท่ี 2.5  การประมาณค่าแบบจดุของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยี 
 

ตัวแปร  ค่ำ เฉล่ีย  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำสูงสุด  ค่ำต ำ่สุด  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มำตรฐำน  

SHR  1 .01 1 .61 9 .33 -4.20 2 .51 
MF (%)  1 .94 2 .00 3 .00 0 .75 0 .56 
TNA ($M)  38 .14 10 .78 438 .00 0 .64 66 .41 
TNACOM ($M)  530 .00 372 .00 1 ,600.00 3 .41 493 .00 
AGE (Days )  2 ,449.32 2 ,279.00 6 ,376.00 307 .00 1 ,457.39 

 
 5)  ขอ้มลูกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส ์
 แสดงจากขอ้มลูกองทุนตวัอยา่ง 62 กองทุน 
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ตำรำงท่ี 2.6  การประมาณค่าแบบจดุของขอ้มลูกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์ 
 

ตัวแปร  ค่ำ เฉล่ีย  ค่ำมัธยฐำน  ค่ำสูงสุด  ค่ำต ำ่สุด  
ส่วนเ บ่ียงเบน
มำตรฐำน  

SHR  2 .34 2 .04 14 .13 -1.32 2 .37 
MF (%)  1 .21 1 .10 3 .00 0 .25 0 .51 
TNA ($M)  198 .00 48 .42 2 ,980.00 0 .12 494 .00 
TNACOM ($M)  2 ,000.00 736 .00 4 ,460.00 0 .37 1 ,920.00 
AGE (Days )  3 ,655.52 3 ,193.00 7 ,399.00 2 ,260.00 1 ,143.54 

 
ในการเปรยีบเทยีบค่าของตวัแปรแต่ละตวัว่าประเทศใดมคี่ามากสุดหรอืต ่าสุด

จะใชค้่ามธัยฐาน เพื่อใหค้่าทีไ่ด้สามารถสะท้อนค่ากลางของกลุ่มไดด้ทีี่สุดเพราะตดัค่าผดิปกต ิ
(Outliers) ออกไปแลว้  

จากตารางที่ 2.2 – 2.6 ผลตอบแทนหลงัปรบัความเสี่ยงที่วดัแบบ Sharpe 
Ratio กองทุนประเทศฟิลปิปินสม์คี่ามากทีสุ่ด ซึ่งเกดิขึน้จากกองทุนประเทศฟิลปิปินสม์คีวาม
เสีย่งของกองทุนน้อยกว่าประเทศอื่นอยา่งมากจงึท าให ้Sharpe Ratio มคี่าสูงกว่าประเทศอื่นได ้
ในขณะทีก่องทุนประเทศอนิโดนีเซยีม ีSharpe Ratio ทีต่ ่าทีสุ่ด  

เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราส่วนค่าใชจ้่ายใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สงิคโปร ์
และมาเลเซยี พบว่ากองทุนประเทศสงิคโปร์มอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด ในขณะที่กองทุน
ประเทศไทยมอีัตราส่วนค่าใช้จ่ายต ่าที่สุด ส่วนค่าธรรมเนียมการจดัการเปรยีบเทียบทัง้ 5 
ประเทศ พบว่ากองทุนประเทศอนิโดนีเซยีมคี่ามากที่สุด ในทางกลบักนักองทุนประเทศไทยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ด เหน็ไดว้่ากองทุนประเทศไทยมคี่าธรรมเนียมประเภทต่างๆต ่า
ทีสุ่ดใน AEC 

เมือ่เปรยีบเทยีบทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน พบว่ากองทุนประเทศฟิลปิปินส์
มขีนาดใหญ่ที่สุด ในขณะที่กองทุนประเทศไทยมขีนาดเล็กที่สุด ส่วนทรพัย์สนิสุทธริวมของ 
บลจ. พบว่า บลจ. ของประเทศไทยมขีนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งตคีวามได้ว่า บลจ. ในประเทศไทยมี
กองทุนทีด่แูลจ านวนมากกว่า บลจ. ประเทศอื่น ในทางกลบักนั บลจ. ของประเทศอนิโดนีเซยีมี
ขนาดเลก็ทีสุ่ด 
      สุดท้ายถ้าเปรียบเทียบอัตราส่วนซื้อขายหมุนเวียนใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พบว่ากองทุนประเทศไทยมอีตัราส่วนซือ้ขายหมุนเวยีนสูง
ทีสุ่ด ส่วนกองทุนประเทศสงิคโปรม์คี่าต ่าที่สุด สะท้อนให้เหน็ว่ากองทุนประเทศไทยส่วนใหญ่
บรหิารกองทุนเชงิรุก (Active Fund) ส่วนประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีส่วนใหญ่กลบับรหิาร
กองทุนเชงิรบั (Passive Fund) 
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  2.4.3  ผลกำรวิจยัแบบจ ำลองปัจจยัก ำหนดค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวม 
  ผลการวิจยัแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 
แบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนทุกนโยบาย พ.ศ. 2556 แบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนทุกนโยบาย 
พ.ศ. 2552 – 2556 แบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 แบบจ าลอง
ของขอ้มลูกองทุนตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556 และแบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนผสม พ.ศ. 
2552 – 2556 โดยขอ้มลูกองทุนทีแ่บ่งออกเป็นนโยบายต่างๆ จะใชข้อ้มลู 5 ปี เนื่องจากถ้าใช้
ขอ้มูลเพยีง พ.ศ. 2556 จะท าใหจ้ านวนขอ้มูลน้อยเกนิไปจนแบบจ าลองไม่สามารถเชื่อถือได ้
และเนื่องจากข้อมูลอตัราส่วนค่าใช้จ่ายมเีฉพาะกองทุนรวม 3 ประเทศ ได้แก่ กองทุนรวม
ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ดังนัน้แบบจ าลองที่ใช้ศึกษาปจัจยัก าหนดอัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ยจะใชข้อ้มลูเพยีง 3 ประเทศนี้เท่านัน้ โดยรายละเอยีดมดีงันี้ 
        1)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนรวม พ.ศ. 2556 
      จากผลการประมาณในตารางที ่2.7 และ 2.8 ซึง่เป็นการประมาณโดยใชข้อ้มลู
ภาคตดัขวาง (Cross-Section Data) พรอ้มไดท้ าการบรรเทาปญัหา Heteroscedasticity และ 
Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้  
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ตำรำงท่ี 2.7   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variables 
Expense Ratio 

3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มำเลเซีย 

Constant 
2.0967 0.1448 5.0958 2.7076 

(4.66)*** (0.21) (3.25)*** (4.03)*** 

lnTNA 
-0.0747 -0.0305 -0.0568 -0.1792 

(-5.03)*** (-2.10)** (-2.02)** (-6.54)*** 

lnTNACOM 
0.0001 0.0868 0.1099 0.0204 
(0.00) (2.47)** (1.81)* (0.92) 

DFFEE 
0.2159 0.1933 -0.1028 0.2471 

(3.01)*** (2.64)*** (-0.18) (2.2)** 

DBFEE 
0.0805 0.1008 0.4046 0.3439 
(1.92)* (1.80)* (0.67) (1.77)* 

SHR 
0.0573 0.0553 -0.0180 0.0756 

(3.99)*** (3.30)*** (-0.29) (2.26)** 

DDIV 
0.2383 0.1973 0.3588 0.1981 
(2.36)** (2.10)** (0.66) (1.49) 

lnAGE 
0.0301 -0.0247 -0.0806 0.1195 
(0.80) (-0.4) (-1.15) (2.21)** 

lnTO 
-0.0187 -0.0370 -0.0112 0.0286 
(-0.90) (-1.33) (-0.22) (0.69) 

DBANK 
-0.0548 -0.2361 0.2897 -0.2204 
(-0.90) (-2.31)** (2.12)** (-2.40)** 

DFIF 
0.0765 0.0991 0.6550 0.0349 
(1.15) (1.04) (3.73)*** (0.34) 

DEQ 
0.1385 0.2149 0.1777 0.1196 
(2.55)** (3.15)*** (1.42) (1.24) 

DFI 
-0.3916 -0.4320 -0.3534 -0.2417 

(-6.20)*** (-4.92)*** (-2.23)** (-2.89)*** 

DSG 
0.2472 

   (2.41)** 
   

DMY 
0.1763 

   (2.27)**       
Adj R2 31.47% 44.60% 27.99% 29.00% 
#Fund 901 395 147 359 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.8   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการของ
กองทุนรวม พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variables 

Management Fee 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Constant 
0.2918 -0.6328 -1.0766 2.0132 0.5536 -0.1460 
(0.97) (-0.92) (-0.56) (4.79)*** (0.61) (-0.07) 

lnTNA 
-0.0139 0.0001 0.0000 -0.0467 0.0025 -0.0452 
(-1.65)* (0.01) (0.00) (-3.60)*** (0.08) (-0.86) 

lnTNACOM 
0.0259 0.0535 0.0762 -0.0109 0.1073 0.1288 
(2.16)** (1.83)* (0.80) (-1.16) (3.08)*** (1.72)* 

DFFEE 
0.1289 0.2288 0.0771 0.069 0.1538 0.5841 

(2.84)*** (3.31)*** (0.32) (1.18) (1.12) (2.14)** 

DBFEE 
0.1128 0.0340 -0.1257 0.1433 0.3860 -0.3110 
(2.53)** (0.64) (-0.78) (2.39)** (2.86)*** (-1.86)* 

SHR 
0.0492 0.0522 -0.0272 0.0782 0.0547 -0.0198 

(5.50)*** (3.44)*** (-0.92) (4.11)*** (2.64)*** (-0.81) 

DDIV 
0.1792 0.2388 0.2231 0.0696 0.1064 -0.0739 

(3.31)*** (2.9)*** (1.83)* (1.48) (0.42) (-0.29) 

lnAGE 
0.0088 0.0405 0.0237 0.0326 -0.1289 -0.0235 
(0.37) (0.91) (0.59) (1.07) (-2.11)** (-0.08) 

lnTO 
N/A -0.0144 0.0365 0.0498 N/A N/A 

 

(-0.60) (0.75) (2.07)** 
  DBANK 

-0.0238 -0.1156 0.1068 -0.0401 -0.0552 -0.2596 
(-0.68) (-1.29) (1.66)* (-0.82) (-0.50) (-1.18) 

DFIF 
0.1554 0.0869 0.2329 0.2647 0.0534 -0.1909 

(4.08)*** (1.05) (2.04)** (6.89)*** (0.45) (-1.19) 

DEQ 
0.2440 0.2530 0.1797 0.1924 0.1673 0.2957 

(6.99)*** (4.38)*** (1.81)* (3.88)*** (1.45) (1.69)* 

DFI 
-0.2299 -0.3477 -0.3111 -0.1752 -0.0660 -0.1396 

(-5.41)*** (-4.78)*** (-2.29)** (-2.41)** (-0.64) (-1.06) 

DSG 
0.0210 

     (0.30) 
     DMY 

0.3735 
     (7.50)*** 
     DID 

1.1186 
     (15.9)*** 
     

DPH 
0.3918 

     (4.60)***           
Adj R2 50.26% 45.93% 26.01% 53.67% 20.47% 20.54% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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       (1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
       ทัง้แบบจ าลองปจัจยัก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ภาพรวมในทุกประเทศพบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนมทีศิ
ทางตรงขา้มกบัอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั แต่แบบจ าลอง
ก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการมเีพยีงกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีเท่านัน้ที่มนีัยส าคญั ซึ่ง
แสดงไดว้่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมรีะดบัการประหยดัจากขนาดมากทีสุ่ด 
       การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินสุทธิรวมของ บลจ. มีทิศทางเดียวกับ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ โดยแบบจ าลองปจัจยัก าหนดอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายพบว่ามกีองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์ที่ให้ผลเช่นนัน้อย่างมนีัยส าคญั ส่วน
แบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมการจดัการพบว่าภาพรวมกองทุนรวมประเทศทัง้ 5 
ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสท์ีใ่หผ้ลเช่นนัน้อย่างมนีัยส าคญั ซึง่
แสดงไดว้่ากองทุนรวมประเทศไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสไ์มม่กีารประหยดัจากขอบเขต 
       (2)   กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
       จากผลการศกึษาพบว่า กองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะ
มอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยมากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทยและสงิคโปรอ์ย่างมนีัยส าคญั และกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
จะมคี่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนที่ไม่เก็บในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ 
กองทุนรวมประเทศไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสอ์ยา่งมนียัส าคญั 
       ส่วนกองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่าย
มากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ในภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและ
สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญ และกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ะมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็ในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุน
รวมประเทศมาเลเซยีและอินโดนีเซยีอย่างมนีัยส าคญั แต่กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์กลบั
พบว่ากองทุนทีเ่ก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมคี่าธรรมการเนียมการจดัการน้อย
กว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญัเพยีงประเทศเดยีว 
       (3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและ
มาเลเซยีเมื่อ Sharpe Ratio เปลีย่นแปลงไปจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลี่ยนแปลงในทศิทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี เมื่อ Sharp Ratio เปลีย่นแปลงไปจะมคี่าธรรมเนียมการ
จดัการเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศไทยที่มี
นโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายมากกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั 
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นอกจากนี้พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทย และสงิคโปร ์ที่มี
นโยบายจา่ยเงนิปนัผลจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั 
       (4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       มเีพยีงกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีที่พบว่าถ้ากองทุนมอีายุเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้จะท าใหก้องทุนมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายเปลีย่นแปลงมากขึน้ตามอย่างมนีัยส าคญั แต่กลบั
พบว่ากองทุนรวมประเทศอินโดนีเซียที่มอีายุกองทุนเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจะท าให้กองทุนมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงลดลงอย่างมนียัส าคญั 
       มเีพยีงกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีที่พบว่าถ้ากองทุนมอีตัราการซื้อขาย
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้กองทุนมคี่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
       กองทุนรวมที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมี
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครอืในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ 
กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรอ์ยา่งมนียัส าคญั ส่วนกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีที่บรหิาร
จดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการ
จดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอือย่างมนียัส าคญั 
       (5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       กองทุนรวมประเทศสงิคโปรท์ีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยสงูกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ 
กองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมคี่าธรรมเนียมการ
จดัการสงูกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอย่างมนีันส าคญั 
       กองทุนรวมตราสารทุนในภาพรวมของทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยสงูกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตรา
สารทุนในภาพรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์และฟิลปิปินส์มี
ค่าธรรมเนียมการจดัการสงูกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
       กองทุนรวมตราสารหนี้ในภาพรวมของทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี มอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการต ่ากว่า
กองทุนรวมประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
   (6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
       กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มอีัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุด รองลงมาคือ
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยต ่าทีสุ่ด 
       กองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีมคี่าธรรมเนียมการจดัการสูงทีสุ่ด รองลงมา
คอืกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส ์กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศสงิคโปร์
และไทยมคี่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ดใน 5 ประเทศ 
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ตำรำงท่ี 2.9   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 

Independent Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
2.2686 2.3079 0.7104 0.7529 

(18.59)*** (21.15)*** (9.95)*** (16.67)*** 

lnTNA 
-0.0839 -0.0830 -0.0287 -0.0281 

(-20.99)*** (-20.14)*** (-18.68)*** (-17.02)*** 

lnTNACOM 
-0.0213 -0.0217 0.0082 0.0079 

(-5.22)*** (-5.48)*** (3.29)*** (2.71)*** 

DFFEE 
0.2995 0.2985 0.1901 0.1891 

(10.80)*** (10.67)*** (10.39)*** (10.17)*** 

DBFEE 
0.1036 0.1025 0.1414 0.1395 

(5.63)*** (5.09)*** (4.82)*** (4.59)*** 

SHR 
0.0128 0.0169 0.0116 0.0155 

(3.66)*** (2.38)** (2.68)*** (2.00)** 

DDIV 
0.1716 0.1686 0.1559 0.1533 

(6.69)*** (6.92)*** (8.63)*** (9.13)*** 

lnAGE 
0.0703 0.0629 0.0371 0.0299 

(5.17)*** (4.96)*** (4.68)*** (3.88)*** 

lnTO 
-0.0077 -0.0086 -0.0072 -0.0083 
(-0.89) (-0.97) (-1.12) (-1.25) 

DBANK 
0.0401 0.0404 0.0447 0.0450 
(1.01) (1.02) (4.33)*** (4.48)*** 

DFIF 
0.0773 0.0707 0.1857 0.1799 

(4.41)*** (4.54)*** (15.38)*** (16.13)*** 

DEQ 
0.2124 0.2076 0.2382 0.2339 

(39.06)*** (38.76)*** (28.70)*** (33.22)*** 

DFI 
-0.4251 -0.4205 -0.3157 -0.3111 

(-14.65)*** (-13.87)*** (-12.14)*** (-11.34)*** 

DSG 
0.2190 0.2216 0.0599 0.0582 

(8.16)*** (8.25)*** (3.06)*** (3.39)*** 

DMY 
0.1793 0.1840 0.3645 0.3689 

(12.02)*** (9.82)*** (20.69)*** (22.94)*** 
Adj R2 30.34% 30.50% 42.09% 42.34% 
#Fund 1030 1030 1022 1022 

SIC 1.72 1.73 0.975 0.979 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 



31 
 

ตำรำงท่ี 2.10   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.4641 0.5997 1.5728 0.0046 0.1118 0.5058 
(2.57)** (3.71)*** (2.74)*** (0.02) (0.36) (1.01) 

lnTNA 
-0.0625 -0.0618 -0.0598 -0.0163 -0.0157 -0.0200 

(-7.42)*** (-7.85)*** (-7.38)*** (-2.11)** (-2.28)** (-2.94)*** 

lnTNACOM 
0.0633 0.0610 0.0166 0.0335 0.0325 -0.0001 

(4.93)*** (5.09)*** (0.40) (3.33)*** (3.32)*** (-0.01) 

DFFEE 
0.2362 0.2294 0.2020 0.2474 0.2405 0.2386 

(6.45)*** (6.22)*** (2.40)** (19.44)*** (17.19)*** (8.55)*** 

DBFEE 
0.1607 0.1580 0.1666 0.0989 0.0966 0.0663 

(6.88)*** (5.71)*** (3.72)*** (2.90)*** (2.47)** (1.04) 

SHR 
0.0226 0.0368 0.0022 0.0135 0.0280 -0.0020 

(5.99)*** (3.22)*** (1.17) (3.02)*** (2.01)** (-2.01)** 

DDIV 
0.2092 0.1956 0.2343 0.1967 0.1853 0.2251 

(8.57)*** (11.36)*** (3.87)*** (8.18)*** (11.69)*** (5.36)*** 

lnAGE 
0.0338 0.0139 0.0073 0.0399 0.0186 0.0690 
(1.99)** (0.72) (0.23) (1.73)* (0.68) (3.13)*** 

lnTO 
-0.0142 -0.0169 0.0040 -0.0122 -0.0131 0.0043 
(-1.06) (-1.31) (0.62) (-1.07) (-1.18) (0.63) 

DBANK 
-0.1188 -0.1069 -0.1002 -0.0014 0.0100 -0.0060 
(-2.14)** (-1.86)* (-0.71) (-0.03) (0.22) (-0.12) 

DFIF 
0.1443 0.1375 0.1356 0.0602 0.0600 0.0756 

(2.75)*** (2.89)*** (1.37) (1.70)* (1.89)* (1.05) 

DEQ 
0.2620 0.2380 0.3566 0.2766 0.2550 0.3615 

(10.90)*** (10.95)*** (6.51)*** (14.18)*** (12.45)*** (6.99)*** 

DFI 
-0.4627 -0.4209 -0.5208 -0.4203 -0.3747 -0.4262 

(-11.22)*** (-8.76)*** (-15.09)*** (-12.68)*** (-8.37)*** (-10.88)*** 
Adj R2 44.01% 44.89% 24.31% 42.89% 43.54% 24.42% 
#Fund 420 420 420 411 411 411 

SIC 1.51 1.52 
 

1.28 1.29 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.11   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
3.9612 4.0238 3.9122 -1.3019 -1.3091 0.6232 

(4.41)*** (4.39)*** (2.28)** (-6.81)*** (-7.08)*** (6.46)*** 

lnTNA 
-0.0357 -0.0356 -0.0427 -0.0115 -0.0117 0.0001 

(-3.38)*** (-3.29)*** (-2.33)** (-2.95)*** (-2.71)*** (0.00) 

lnTNACOM 
-0.0968 -0.0980 -0.0880 0.0920 0.0918 0.0001 
(-2.23)** (-2.22)** (-0.99) (10.72)*** (10.84)*** (0.00) 

DFFEE 
0.3666 0.3660 0.1367 0.4515 0.4518 0.2897 

(3.46)*** (3.38)*** (0.58) (5.85)*** (5.77)*** (2.90)*** 

DBFEE 
0.2911 0.3064 0.1439 0.0976 0.0997 -0.0459 
(1.65) (1.70)* (0.45) (2.55)** (2.38)** (-0.83) 

SHR 
0.0063 0.0047 0.0017 0.004 0.0034 0.0001 

(2.70)*** (1.69)* (0.98) (4.73)*** (2.99)*** (0.00) 

DDIV 
0.1749 0.1672 0.2494 0.2095 0.2152 0.2408 
(2.36)** (2.41)** (1.47) (6.55)*** (6.08)*** (5.32)*** 

lnAGE 
-0.0621 -0.0657 -0.0433 -0.0183 -0.017 0.0001 

(-4.16)*** (-4.41)*** (-1.84)* (-1.67)* (-1.71)* (0.00) 

lnTO 
0.0318 0.0327 -0.0077 0.0680 0.0691 0.0001 

(3.18)*** (3.29)*** (-0.35) (4.02)*** (4.00)*** (0.00) 

DBANK 
0.2624 0.2684 0.2378 0.0836 0.0841 0.1535 

(8.98)*** (9.16)*** (3.40)*** (5.78)*** (6.07)*** (10.42)*** 

DFIF 
0.5602 0.5559 0.5896 0.1578 0.1579 0.2568 

(14.62)*** (14.53)*** (6.67)*** (6.30)*** (6.19)*** (6.29)*** 

DEQ 
0.1399 0.1450 0.1120 0.0498 0.0514 0.0210 

(4.92)*** (4.80)*** (2.23)** (3.11)*** (3.06)*** (0.77) 

DFI 
-0.4000 -0.3981 -0.4133 -0.3734 -0.3725 -0.2907 

(-17.37)*** (-18.01)*** (-10.76)*** (-10.47)*** (-10.34)*** (-5.99)*** 
Adj R2 30.66% 30.98% 13.33% 23.92% 23.81% 15.80% 
#Fund 197 197 197 197 197 197 

SIC 1.73 1.75 
 

1.12 1.15 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.12   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.5265 2.5510 2.8230 1.8049 1.8390 1.1258 

(7.10)*** (7.42)*** (6.75)*** (13.61)*** (14.33)*** (17.99)*** 

lnTNA 
-0.1676 -0.1669 -0.1080 -0.0527 -0.0519 0.0001 

(-27.89)*** (-26.99)*** (-7.39)*** (-13.69)*** (-11.87)*** (0.00) 

lnTNACOM 
0.0024 0.0026 -0.0313 -0.0108 -0.0111 0.0001 
(0.32) (0.35) (-1.54) (-1.83)* (-1.77)* (0.00) 

DFFEE 
0.3010 0.3017 0.2505 0.1341 0.1339 0.0761 

(7.08)*** (7.05)*** (3.45)*** (4.60)*** (4.55)*** (1.58) 

DBFEE 
-0.2286 -0.2269 -0.2263 -0.0985 -0.0958 0.0647 

(-2.97)*** (-2.96)*** (-1.84)* (-3.39)*** (-3.38)*** (2.79)*** 

SHR 
0.0102 0.0128 -0.0003 0.0156 0.0191 0.0001 

(3.07)*** (2.51)** (-0.14) (4.18)*** (2.58)** (0.00) 

DDIV 
0.0834 0.0841 0.1094 0.0149 0.0154 0.0500 
(1.45) (1.49) (0.86) (0.87) (0.95) (1.49) 

lnAGE 
0.1413 0.1359 0.0894 0.0747 0.0683 0.0001 

(6.76)*** (6.19)*** (3.86)*** (7.84)*** (5.90)*** (0.00) 

lnTO 
0.0651 0.0641 0.0459 0.0568 0.0573 0.0001 

(3.98)*** (3.91)*** (2.53)** (8.38)*** (8.25)*** (0.00) 

DBANK 
-0.0595 -0.0607 -0.0945 -0.0019 -0.0029 -0.0322 
(-1.06) (-1.09) (-0.60) (-0.30) (-0.47) (-2.33)** 

DFIF 
-0.0177 -0.0229 0.0106 0.2668 0.2610 0.2469 
(-0.54) (-0.72) (0.20) (16.46)*** (15.83)*** (16.61)*** 

DEQ 
0.2697 0.2657 0.2586 0.2793 0.2743 0.3046 

(17.38)*** (20.46)*** (4.05)*** (74.91)*** (49.97)*** (23.05)*** 

DFI 
-0.2958 -0.2965 -0.3432 -0.2524 -0.2530 -0.2706 

(-21.08)*** (-19.60)*** (-5.22)*** (-30.34)*** (-29.02)*** (-14.37)*** 
Adj R2 28.71% 28.64% 11.97% 53.43% 53.53% 42.15% 
#Fund 413 413 413 414 414 414 

SIC 1.76 1.78 
 

0.35 0.36 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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      2) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556  
      จากผลการประมาณในตารางที ่2.9 และ 2.12 ซึง่เป็นการประมาณโดยใชข้อ้มลู
ภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ไดท้ าการบรรเทาปญัหา Heteroscedasticity และ 
Autocorrelation แล้วด้วยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มทัง้ได้เลอืกแบบจ าลองที่
เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่าแบบจ าลองทีใ่ช้ขอ้มูล
แบบพลู (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้  
       (1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
       พบว่าทุกประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนใน
ทศิทางตรงข้ามกบัอตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญัทัง้หมด 
โดยกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมคี่าสมัประสทิธิต์ ่าทีสุ่ด รองลงมาคอืกองทุนรวมประเทศไทย 
และสงิคโปรต์ามล าดบั นัน่จงึแสดงได้ว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมรีะดบัการประหยดัจาก
ขนาดมากทีสุ่ด  
       การเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. มทีศิทางตรงขา้มกบัการ
เปลีย่นแปลงอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในภาพรวมของกองทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรอ์ย่างมนีัยส าคญั แต่กองทุนรวมประเทศไทยกลบัพบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธิรวมของ บลจ. มีทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ส่วนการ
เปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. มทีศิทางเดยีวกบัการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียม
การจดัการในภาพรวมของทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรอ์ย่างมนีัยส าคญั 
แต่กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีกลบัพบว่าการเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. มี
ทศิทางตรงขา้มกบัการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจดัการเพยีงประเทศเดยีว ซึง่แสดงไดว้่า
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมกีารประหยดัจากขอบเขต ส่วนกองทุนรวมประเทศไทยไม่มกีาร
ประหยดัจากขอบเขต 
       (2)  กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
       กองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ในกองทุนรวมทุกประเทศอย่างมนียัส าคญั  
       ส่วนกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายมากกว่ากองทุนที่ไม่เก็บในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวม
ประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญั ในขณะที่กองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็ในภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุน
รวมประเทศไทยและกองทุนรวมประเทศสิงคโปร์อย่างมนีัยส าคัญ แต่กองทุนรวมประเทศ
มาเลเซยีที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
การจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ซึง่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ 
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       (3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน 
       พบว่ากองทุนรวมทุกประเทศเมื่อ Sharpe Ratio เปลี่ยนแปลงไปจะมี
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั  
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและ
สงิคโปรท์ีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่า
กองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
       (4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       ภาพรวมกองทุนรวมในทุกประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซยี
พบว่าถ้ากองทุนมอีายุเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้จะท าให้กองทุนมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง
มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั แต่กลบัพบว่ากองทุนรวมประเทศสงิคโปรท์ีม่อีายุกองทุนเปลีย่นแปลง
มากขึน้จะท าใหก้องทุนมคี่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงลดลงอยา่งมนียัส าคญั 
       กองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีพบว่าถ้ากองทุนมอีตัราการซื้อ
ขายหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงไปจะท าใหก้องทุนมคี่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
       กองทุนรวมประเทศไทยที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคาร
พาณิชยจ์ะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครอือย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุน
รวมประเทศสงิคโปรท์ี่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารกลบัมอีตัราส่วนค่าใช้จ่าย
มากกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครอือย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และ
กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์ที่บริหารจัดการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชย์จะมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอือย่างมนียัส าคญั 
       (5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       กองทุนรวมในทุกประเทศที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการสูงกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ยกเว้น
กองทุนรวมประเทศมาเลเซียที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายไม่
แตกต่างกบักองทุนทีไ่มม่นีโยบายดงักล่าว 
       กองทุนรวมตราสารทุนในทุกประเทศมีอัตราส่ วนค่ า ใช้จ่ ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการสูงกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตรา
สารหนี้ในทุกประเทศมอีัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการต ่ากว่ากองทุนรวม
ประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
   (6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
       กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มอีัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุด รองลงมาคือ
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายต ่าที่สุดใน 3 
ประเทศ 
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       กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมคี่าธรรมเนียมการจดัการสูงที่สุด รองลงมา
คอืกองทุนรวมประเทศสงิคโปร์ และกองทุนรวมประเทศไทยมคี่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ด
ใน 3 ประเทศ 
 
ตำรำงท่ี 2.13   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม     

ตราสารทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 

Independent 
Variable 

Expense Ratio Management Fee 
Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.3428 2.3604 2.6056 0.7078 0.7337 0.8063 

(10.60)*** (10.93)*** (8.04)*** (7.02)*** (6.61)*** (10.78)*** 

lnTNA 
-0.0309 -0.0299 -0.0547 0.0082 0.0088 0.0050 

(-6.92)*** (-7.02)*** (-4.95)*** (2.45)** (2.63)*** (1.71)* 

lnTNACOM 
-0.0413 -0.0420 -0.0316 0.0086 0.0080 0.0073 

(-13.00)*** (-13.07)*** (-2.40)** (3.50)*** (3.29)*** (0.81) 

DFFEE 
0.2179 0.2178 0.1754 0.0717 0.0722 0.0559 

(7.75)*** (7.81)*** (3.89)*** (2.96)*** (3.03)*** (1.36) 

DBFEE 
-0.0049 -0.0066 0.0055 -0.0857 -0.0845 0.0542 
(-0.47) (-0.56) (0.24) (-3.85)*** (-3.82)*** (0.77) 

SHR 
0.0027 0.0022 0.0009 0.0021 0.0026 -0.0009 

(3.39)*** (1.53) (1.07) (2.70)*** (1.69)* (-1.39) 

DDIV 
0.0712 0.0701 0.1174 0.0860 0.0847 0.1454 
(2.38)** (2.36)** (1.57) (5.08)*** (5.16)*** (4.99)*** 

lnAGE 
0.0079 0.0059 0.0336 -0.0211 -0.0241 0.0109 
(0.48) (0.39) (1.43) (-2.98)*** (-2.94)*** (2.51)** 

lnTO 
0.0851 0.0863 0.0378 0.0620 0.0620 0.0148 

(8.87)*** (9.15)*** (3.48)*** (6.70)*** (6.67)*** (6.14)*** 

DBANK 
0.0927 0.0920 0.0537 0.0573 0.0569 0.0500 
(1.93)* (1.91)* (0.43) (4.15)*** (4.13)*** (1.14) 

DFIF 
-0.0164 -0.0178 -0.0075 0.1495 0.1477 0.1157 
(-1.64) (-2.18)** (-0.26) (7.74)*** (7.95)*** (1.28) 

DSG 
0.2604 0.2584 0.1943 0.0855 0.0872 0.1553 

(10.61)*** (9.38)*** (2.94)*** (6.12)*** (7.16)*** (7.82)*** 

DMY 
0.0694 0.0630 0.0604 0.3127 0.3089 0.2905 
(1.79)* (1.52) (0.62) (49.00)*** (45.53)*** (7.52)*** 

Adj R2 8.04% 8.09% 2.86% 22.44% 22.44% 7.00% 
#Fund 549 549 549 541 541 541 

SIC 1.78 1.80 
 

0.85 0.87 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed*** 



37 
 

ตำรำงท่ี 2.14   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    
ตราสารทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.4414 1.4936 2.0436 0.3720 0.4085 0.8179 

(4.02)*** (3.93)*** (4.12)*** (1.07) (1.05) (1.99)** 

lnTNA 
-0.0284 -0.0262 -0.0492 0.0543 0.0551 0.0364 
(-1.55) (-1.39) (-2.17)** (10.11)*** (9.13)*** (3.51)*** 

lnTNACOM 
0.0191 0.0168 0.0191 -0.0216 -0.0220 -0.0292 
(1.27) (1.35) (0.48) (-2.31)** (-2.49)** (-1.25) 

DFFEE 
0.2202 0.2225 0.1495 0.2922 0.2925 0.2569 

(4.09)*** (4.29)*** (1.29) (14.23)*** (11.48)*** (8.46)*** 

DBFEE 
0.0658 0.0580 0.0843 0.0109 0.0082 -0.0306 
(2.18)** (2.32)** (0.75) (0.25) (0.19) (-0.32) 

SHR 
0.0099 0.0114 0.0009 -0.0010 -0.0011 -0.0053 

(4.26)*** (1.20) (0.52) (-0.29) (-0.09) (-4.00)*** 

DDIV 
0.1073 0.1009 0.1488 0.0956 0.0927 0.1302 

(3.38)*** (3.32)*** (1.63) (3.43)*** (3.46)*** (1.99)** 

lnAGE 
-0.0244 -0.0282 -0.0221 0.0070 0.0023 0.0382 
(-0.87) (-0.87) (-0.57) (0.20) (0.06) (1.14) 

lnTO 
0.0348 0.0321 0.0056 0.0434 0.0435 0.0185 

(2.79)*** (2.98)*** (0.59) (7.83)*** (6.57)*** (3.38)*** 

DBANK 
0.0187 0.0201 -0.0431 0.1249 0.1228 0.0899 
(0.29) (0.3) (-0.27) (2.53)** (2.32)** (0.89) 

DFIF 
0.0367 0.0298 0.0027 0.0078 0.0035 -0.0757 
(0.92) (0.88) (0.02) (0.11) (0.05) (-0.45) 

Adj R2 5.45% 5.60% 12.84% 8.68% 8.29% 25.26% 
#Fund 199 199 199 191 191 191 

SIC 1.6 1.63 
 

1.41 1.45 
 

Hausman Test Fixed* Fixed* 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.15   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม      
ตราสารทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.7479 4.8351 4.2478 -3.8918 -3.9099 0.3801 

(2.99)*** (2.95)*** (1.56) (-13.49)*** (-12.71)*** (83.09)*** 

lnTNA 
0.0068 0.0069 0.0030 0.0033 0.0030 0.0001 
(0.60) (0.63) (0.15) (0.49) (0.43) (0.00) 

lnTNACOM 
-0.1735 -0.1749 -0.1515 0.1872 0.1873 0.0001 
(-2.19)** (-2.15)** (-1.08) (12.81)*** (12.04)*** (0.00) 

DFFEE 
0.8065 0.7841 0.7785 1.0149 1.0309 0.6215 

(13.90)*** (9.13)*** (5.36)*** (8.74)*** (9.00)*** (25.72)*** 

DBFEE 
0.8731 0.8784 0.6881 -0.2556 -0.2702 0.0546 
(2.48)** (2.42)** (1.08) (-4.86)*** (-5.39)*** (1.36) 

SHR 
0.0039 0.0017 0.0011 0.0036 0.0037 0.0001 
(1.65) (0.54) (0.77) (3.55)*** (2.98)*** (0.00) 

DDIV 
-0.1278 -0.1311 -0.0034 0.2687 0.2823 0.2371 
(-1.34) (-1.64) (-0.02) (8.83)*** (10.98)*** (4.32)*** 

lnAGE 
-0.1002 -0.1019 -0.0878 -0.0499 -0.0510 0.0001 

(-8.86)*** (-10.60)*** (-4.13)*** (-2.77)*** (-2.72)*** (0.00) 

lnTO 
-0.0054 -0.0069 0.0028 0.1243 0.1270 0.0001 
(-0.52) (-0.67) (0.13) (5.41)*** (5.43)*** (0.00) 

DBANK 
0.3173 0.3226 0.2970 0.0234 0.0180 0.2544 

(8.54)*** (8.69)*** (3.98)*** (0.96) (0.74) (11.21)*** 

DFIF 
0.6122 0.6041 0.6262 0.0478 0.0528 0.1636 

(8.18)*** (8.30)*** (3.96)*** (1.44) (1.50) (6.56)*** 
Adj R2 18.31% 18.27% 7.72% 27.28% 27.35% 6.61% 
#Fund 122 122 122 122 122 122 

SIC 1.79 1.83 
 

1.08 1.12 
 

Hausman Test Fixed* Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.16   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    
ตราสารทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.3138 1.3547 2.4527 2.2604 2.2814 2.2814 

(4.30)*** (4.44)*** (5.45)*** (55.37)*** (52.19)*** (52.19)*** 

lnTNA 
-0.0810 -0.0784 -0.1040 0.0004 0.0014 0.0014 

(-8.23)*** (-7.54)*** (-4.03)*** (0.35) (1.16) (1.16) 

lnTNACOM 
0.0027 0.0007 -0.0057 -0.0200 -0.0209 -0.0209 
(0.23) (0.06) (-0.21) (-16.55)*** (-17.78)*** (-17.78)*** 

DFFEE 
0.0553 0.0541 0.0936 -0.0381 -0.0382 -0.0382 
(0.93) (0.89) (0.82) (-3.61)*** (-3.60)*** (-3.60)*** 

DBFEE 
-0.1326 -0.1294 -0.3052 -0.0552 -0.0550 -0.0550 
(-1.77)* (-1.74)* (-1.67)* (-6.09)*** (-6.24)*** (-6.24)*** 

SHR 
0.0093 0.0074 0.0036 -0.0009 0.0004 0.0004 

(2.66)*** (1.94)* (4.32)*** (-1.63) (0.70) (0.70) 

DDIV 
0.0846 0.0835 0.0929 0.0220 0.0224 0.0224 
(1.71)* (1.67)* (0.79) (2.12)** (2.21)** (2.21)** 

lnAGE 
-0.0535 -0.0462 -0.0729 -0.0340 -0.0374 -0.0374 
(-2.01)** (-1.54) (-2.09)** (-8.37)*** (-7.95)*** (-7.95)*** 

lnTO 
0.3098 0.3122 0.1314 -0.0047 -0.0040 -0.0040 

(10.81)*** (10.61)*** (3.89)*** (-1.20) (-0.97) (-0.97) 

DBANK 
-0.0020 0.0001 -0.0549 0.0151 0.0155 0.0155 
(-0.03) (0.00) (-0.29) (2.94)*** (2.93)*** (2.93)*** 

DFIF 
0.1603 0.1662 0.1477 0.1807 0.1777 0.1777 

(7.06)*** (8.21)*** (3.59)*** (22.73)*** (19.79)*** (19.79)*** 
Adj R2 25.24% 25.06% 10.58% 35.18% 35.18% 35.18% 
#Fund 228 228 228 228 228 228 

SIC 1.73 1.76 
 

0.95 0.97 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
      3) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนรวมตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556  
      จากผลการประมาณในตารางที ่2.13 และ 2.16 สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้  
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       (1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตรา
สารทุนประเทศมาเลเซยีมกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนในทศิทางตรงขา้ม
กบัอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยอยา่งมนียัส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และ
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยกลบัมกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนใน
ทศิทางเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั แสดงได้ว่ากองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศมาเลเซยีมกีารประหยดัจากขนาดเพยีงประเทศเดยีว 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวม
ประเทศตราสารทุนสงิคโปรม์กีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ในทศิทางตรง
ขา้มกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ 
และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรก์ลบัมกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ 
บลจ. ในทศิทางเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั แต่กองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศไทยและมาเลเซยีมกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ในทศิทางตรงขา้ม
กบัค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั จงึแสดงไดว้่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย
และมาเลเซยีมกีารประหยดัจากขอบเขต 
       (2)  กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศไทยและสงิคโปร์ที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมนีัยส าคญั แต่กองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศมาเลเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่า
กองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
       ส่วนกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายมากกว่ากองทุนที่ไม่เก็บในกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยและสงิคโปร์อย่างมี
นัยส าคญั ในขณะที่กองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมคี่าธรรมเนียมการ
จดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ในภาพรวมกองทุนรวมตราสาทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศสงิคโปรอ์ย่างมนีัยส าคญั แต่กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยีที่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการน้อย
กว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ซึง่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ 
       (3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสาร
ทุนประเทศไทยและมาเลเซยีเมื่อ Sharpe Ratio เปลี่ยนแปลงไปจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนแปลงในทศิทางเดียวกันอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 



41 
 

ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรเ์มื่อ Sharpe Ratio เปลี่ยนแปลงไปจะมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั 
       พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนในทุกประเทศทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมี
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั 
ยกเวน้กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรท์ีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่าย
ไมแ่ตกต่างกบักองทุนทีไ่มม่นีโยบาย 
       (4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       ภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศพบว่าถ้ากองทุนมอีายุ
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จะท าใหก้องทุนมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลี่ยนแปลงน้อยลงอย่างมนีัยส าคญั 
และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร์และมาเลเซยีพบว่าถ้ากองทุนมอีายุเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้จะท าให้กองทุนมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงน้อยลง
อยา่งมนียัส าคญั  
       ภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศไทยและมาเลเซยีพบว่าถ้ากองทุนมอีตัราการซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไปจะท าให้
กองทุนมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมของ
กองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรพ์บว่าถ้ากองทุนมี
อัตราการซื้อขายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้กองทุนมีค่าธรรมเนียมการจัดการ
เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศสงิคโปรท์ีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่าย
มากกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครอือย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 
ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยและมาเลเซยีทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ใน
เครอืธนาคารพาณชิยจ์ะมคี่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอื 
       (5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยสงูกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวม
กองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยีที่มนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการสงูกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั 
   (6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
       กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสิงคโปร์มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 
รองลงมาคอืกองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยมี
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยต ่าทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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       กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยีมคี่าธรรมเนียมการจดัการสูงทีสุ่ด 
รองลงมาคอืกองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
 
ตำรำงท่ี 2.17   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    

ตราสารหน้ีของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 
 

Independent 
Variable 

Expense Ratio Management Fee 
Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.5261 1.5802 1.9706 0.5054 0.5215 1.2307 

(4.35)*** (4.57)*** (5.61)*** (2.26)** (2.36)** (3.37)*** 

lnTNA 
-0.0875 -0.0880 -0.0492 -0.0329 -0.0327 -0.0218 

(-15.88)*** (-14.68)*** (-3.94)*** (-3.45)*** (-3.47)*** (-7.08)*** 

lnTNACOM 
-0.0323 -0.0328 -0.0654 -0.0247 -0.0252 -0.0382 

(-7.70)*** (-7.74)*** (-3.81)*** (-2.70)*** (-2.74)*** (-1.83)* 

DFFEE 
0.1937 0.1850 0.2434 0.1350 0.1244 0.1701 

(7.45)*** (7.28)*** (3.67)*** (4.82)*** (4.43)*** (1.73)* 

DBFEE 
0.0925 0.1038 0.0182 -0.0615 -0.0747 0.0092 
(2.09)** (2.10)** (0.31) (-2.98)*** (-3.24)*** (0.17) 

SHR 
0.0069 0.0292 0.0018 0.0138 0.0441 0.0007 
(0.61) (2.08)** (0.24) (1.35) (5.96)*** (0.44) 

DDIV 
0.0549 0.0421 0.2009 -0.1290 -0.1512 -0.0597 
(0.81) (0.62) (2.22)** (-3.59)*** (-4.03)*** (-0.30) 

lnAGE 
0.1535 0.1451 0.0927 0.1033 0.0948 0.0410 

(3.98)*** (3.87)*** (2.18)** (3.57)*** (3.23)*** (2.25)** 

lnTO 
-0.0039 -0.0067 0.0116 0.0159 0.0140 -0.0039 
(-0.40) (-0.68) (0.85) (2.30)** (2.47)** (-0.96) 

DBANK 
-0.1154 -0.1096 -0.1073 -0.0274 -0.0207 -0.0307 

(-3.25)*** (-3.32)*** (-1.51) (-1.17) (-0.98) (-0.55) 

DFIF 
0.4165 0.3756 0.4146 0.3065 0.2639 0.3196 

(26.90)*** (19.58)*** (12.90)*** (11.38)*** (9.38)*** (5.68)*** 

DSG 
0.1774 0.1606 0.1597 0.1568 0.1352 0.1153 

(4.06)*** (3.89)*** (1.60) (3.29)*** (3.28)*** (1.38) 

DMY 
0.3028 0.3001 0.2622 0.4749 0.4777 0.4059 

(8.95)*** (8.86)*** (2.69)*** (11.41)*** (11.46)*** (4.69)*** 
Adj R2 42.17% 42.74% 24.81% 46.82% 48.17% 29.02% 
#Fund 188 188 188 187 187 187 

SIC 0.87 0.90 
 

0.37 0.38 
 

Hausman Test Fixed** Fixed*** 
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ตำรำงท่ี 2.18   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    
ตราสารหน้ีของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.1650 -0.0573 2.3731 -0.4387 -0.7650 1.4316 
(1.64) (-0.37) (1.99)** (-2.35)** (-3.24)*** (1.60) 

lnTNA 
-0.0429 -0.0460 -0.0416 -0.0172 -0.0251 -0.0290 

(-4.43)*** (-4.55)*** (-3.91)*** (-1.50) (-1.95)* (-3.28)*** 

lnTNACOM 
-0.0110 -0.0064 -0.0876 -0.0055 0.0025 -0.0632 
(-0.44) (-0.27) (-1.22) (-0.30) (0.13) (-1.17) 

DFFEE 
0.3026 0.2821 0.3644 0.2219 0.1786 0.2581 

(4.73)*** (4.24)*** (2.39)** (4.59)*** (4.18)*** (1.86)* 

DBFEE 
0.0679 0.0898 -0.0238 0.0287 0.0717 -0.0320 
(1.03) (1.18) (-0.15) (0.79) (2.03)** (-0.26) 

SHR 
0.0057 0.0489 0.0032 0.0059 0.0936 -0.0017 
(0.68) (1.69)* (1.18) (0.56) (4.53)*** (-1.39) 

DDIV 
-0.0311 -0.0552 0.1286 -0.1714 -0.2235 -0.1401 
(-0.46) (-0.74) (1.23) (-5.67)*** (-5.62)*** (-1.40) 

lnAGE 
0.1491 0.1574 0.0901 0.1284 0.1344 0.0909 

(2.68)*** (2.55)** (2.53)** (3.48)*** (2.69)*** (3.51)*** 

lnTO 
0.0313 0.0346 0.0001 0.0268 0.0348 -0.0065 
(2.46)** (3.32)*** (0.00) (2.44)** (3.66)*** (-0.87) 

DBANK 
-0.1924 -0.1979 -0.1043 -0.0311 -0.0298 0.0628 

(-3.89)*** (-4.10)*** (-0.74) (-1.01) (-0.90) (1.04) 

DFIF 
0.6053 0.5551 0.4965 0.3625 0.2654 0.3391 

(7.74)*** (9.98)*** (5.26)*** (4.52)*** (4.48)*** (2.60)*** 
Adj R2 58.53% 58.60% 37.41% 41.33% 46.04% 23.61% 
#Fund 95 95 95 94 94 94 

SIC 0.46 0.53 
 

0.13 0.14 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.19   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    
ตราสารหน้ีของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.9878 3.2209 2.6349 0.8359 0.8984 0.5287 

(3.95)*** (4.32)*** (4.34)*** (1.22) (1.41) (13.62)*** 

lnTNA 
-0.1247 -0.1291 -0.0404 -0.0582 -0.0601 0.0001 

(-7.20)*** (-7.89)*** (-1.03) (-4.12)*** (-4.00)*** (0.00) 

lnTNACOM 
-0.0119 -0.0193 -0.0915 0.0169 0.0146 0.0001 
(-0.33) (-0.52) (-1.48) (0.57) (0.50) (0.00) 

DFFEE 
-0.0064 -0.0286 0.2522 -0.1261 -0.1489 0.0441 
(-0.06) (-0.23) (0.60) (-2.18)** (-2.36)** (0.69) 

DBFEE 
-0.0430 0.0145 -0.1858 -0.0115 0.0255 -0.1070 
(-0.54) (0.18) (-1.21) (-0.19) (0.40) (-1.25) 

SHR 
-0.0017 0.0157 0.0038 0.0126 0.0311 0.0001 
(-0.08) (0.70) (0.50) (0.89) (2.29)** (0.00) 

DDIV 
-0.0570 -0.0407 -0.1843 -0.2292 -0.2450 -0.1737 
(-0.96) (-0.64) (-0.52) (-17.02)*** (-15.66)*** (-4.21)*** 

lnAGE 
0.0756 0.0773 0.0869 0.0517 0.0542 0.0001 

(3.81)*** (3.15)*** (1.33) (3.61)*** (2.81)*** (0.00) 

lnTO 
0.0789 0.0928 0.0216 0.0212 0.0099 0.0001 

(9.02)*** (13.85)*** (1.89)* (0.65) (0.31) (0.00) 

DBANK 
0.2349 0.2427 0.1566 0.1079 0.1124 0.0873 

(6.16)*** (5.46)*** (2.65)*** (3.14)*** (2.77)*** (2.03)** 

DFIF 
0.4759 0.4686 0.4947 0.2895 0.2810 0.3539 

(17.70)*** (15.45)*** (4.57)*** (6.38)*** (5.32)*** (7.59)*** 
Adj R2 34.79% 34.44% 8.86% 16.49% 27.35% 14.94% 
#Fund 34 34 34 34 34 34 

SIC 1.26 1.4 
 

1.05 1.12 
 

Hausman Test Fixed* Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.20   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม    
ตราสารหน้ีของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.8646 2.9923 2.7658 1.4168 1.4532 1.1335 

(7.68)*** (9.17)*** (5.27)*** (4.30)*** (4.23)*** (60.59)*** 

lnTNA 
-0.1269 -0.1285 -0.0820 -0.0300 -0.0316 0.0001 

(-17.03)*** (-15.73)*** (-5.00)*** (-3.50)*** (-4.16)*** (0.00) 

lnTNACOM 
-0.0198 -0.0194 -0.0410 -0.0345 -0.0352 0.0001 
(-2.26)** (-2.27)** (-2.85)*** (-3.28)*** (-3.47)*** (0.00) 

DFFEE 
-0.2018 -0.2019 -0.2232 -0.0901 -0.0822 -0.1890 

(-4.24)*** (-4.32)*** (-2.17)** (-2.14)** (-1.91)* (-7.42)*** 

DBFEE 
-0.1029 -0.1097 -0.1487 -0.0929 -0.0930 -0.0446 
(-2.38)** (-2.44)** (-1.86)* (-1.80)* (-1.54) (-3.04)*** 

SHR 
0.0065 0.0175 -0.0024 0.0200 0.0652 0.0001 
(0.57) (0.92) (-0.21) (2.19)** (2.11)** (0.00) 

DDIV 
-0.0574 -0.0579 -0.0843 -0.0370 -0.0266 -0.0360 
(-1.56) (-1.45) (-0.94) (-3.10)*** (-1.97)* (-0.71) 

lnAGE 
0.1254 0.1089 0.0882 0.1059 0.0933 0.0001 

(3.12)*** (3.25)*** (1.46) (3.40)*** (2.58)** (0.00) 

lnTO 
0.0061 0.0049 0.0335 -0.0020 -0.0055 0.0001 
(0.19) (0.15) (0.92) (-0.16) (-0.39) (0.00) 

DBANK 
-0.2565 -0.2535 -0.2340 -0.1594 -0.1561 -0.1745 

(-17.24)*** (-16.50)*** (-12.10)*** (-5.98)*** (-6.76)*** (-3.31)*** 

DFIF 
0.0492 0.0266 0.0451 0.2924 0.2665 0.2485 
(1.00) (0.59) (0.66) (8.01)*** (4.76)*** (5.02)*** 

Adj R2 39.13% 39.08% 13.81% 22.38% 22.78% 11.17% 
#Fund 59 59 59 59 59 59 

SIC 0.78 0.86 
 

0.26 0.33 
 

Hausman Test Fixed** Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
  



46 
 

4) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556  

      จากผลการประมาณในตารางที่ 2.17 และ 2.20 ซึ่งเป็นการประมาณโดยใช้
ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้  
       (1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
       พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ในทุกประเทศมกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของกองทุนในทศิทางตรงขา้มกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการอย่าง
มนียัส าคญั ยกเวน้กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยทีก่ารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวม
ของกองทุนในทศิทางตรงขา้มกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการไม่มนีัยส าคญั 
จงึแสดงไดว้่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมกีารประหยดัจากขนาด 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศมาเลเซียมกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธิรวมของ บลจ. ในทิศทางตรงข้ามกับ
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั ท าใหท้ราบว่ากองทุนรวมตรา
สารหนี้ประเทศมาเลเซยีมกีารประหยดัจากขนาดเพยีงประเทศเดยีว 
       (2)  กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศไทยทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
การจัดการมากกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมีนัยส าคัญ แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศ
มาเลเซยีทีเ่ก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากองทุนที่ไม่
เก็บอย่างมีนัยส าคัญ อีกทัง้กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมี
นยัส าคญั 
       ส่วนภาพกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศมาเลเซียที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อย่างมนีัยส าคญั  
       (3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน 
       พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซียเมื่อ Sharpe Ratio 
เปลี่ยนแปลงไปจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั 
เพยีงประเทศเดยีว 
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       พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ในทุกประเทศทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั  
       (4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       พบว่าถา้กองทุนรวมตราสารหนี้ในทุกประเทศมอีายุเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จะ
ท าให้กองทุนมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นอย่างมี
นยัส าคญั  
       ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและสิงคโปร์มีอัตราการซื้อขาย
หมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไปจะท าใหก้องทุนมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวม
ประเทศไทย ถ้ากองทุนมีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้กองทุนมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศไทยและมาเลเซยีทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วน
ค่าใชจ้่ายน้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่อยู่ในเครอือย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศ
มาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมคี่าธรรมเนียมการจดัการ
น้อยกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครืออย่างมนีัยส าคญั ในขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศ
สงิคโปร์ที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
       (5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       กองทุนรวมตราสารหนี้ในทุกประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการสูงกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั 
ยกเวน้กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยีที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยไมแ่ตกต่างกบักองทุนทีไ่มม่นีโยบาย 
       (6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
       กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเทศสิงคโปร์มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการสูงที่สุด รองลงมาคอืกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี และ
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ดใน 
3 ประเทศ 
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ตำรำงท่ี 2.21   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมผสม
ของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
3.7103 3.7947 3.5476 1.7126 1.7033 1.6324 

(13.67)*** (15.14)*** (7.02)*** (12.18)*** (14.35)*** (4.62)*** 

lnTNA 
-0.0973 -0.0965 -0.0978 -0.0196 -0.0192 -0.0220 

(-7.44)*** (-7.52)*** (-5.99)*** (-5.20)*** (-4.87)*** (-4.67)*** 

lnTNACOM 
-0.0214 -0.0223 -0.0390 -0.0093 -0.0079 -0.0139 
(-2.19)** (-2.24)** (-1.80)* (-3.59)*** (-3.22)*** (-1.11) 

DFFEE 
-0.1043 -0.1027 -0.2221 -0.0239 -0.0251 -0.0578 
(-1.91)* (-1.96)* (-1.95)* (-1.77)* (-1.84)* (-2.27)** 

DBFEE 
0.3881 0.3897 0.3375 0.2917 0.2919 0.2908 

(13.29)*** (12.98)*** (4.53)*** (11.71)*** (10.01)*** (4.37)*** 

SHR 
0.0049 0.0099 0.0010 0.0072 0.0153 -0.0026 
(1.45) (2.09)** (0.60) (2.44)** (3.14)*** (-1.85)* 

DDIV 
0.1962 0.1871 0.1630 0.0537 0.0556 0.0578 

(8.08)*** (5.95)*** (2.72)*** (2.05)** (2.20)** (0.49) 

lnAGE 
-0.0584 -0.0705 0.0330 -0.0419 -0.0507 0.0058 
(-2.52)** (-3.62)*** (0.87) (-5.64)*** (-6.22)*** (1.60) 

lnTO 
0.0379 0.0365 0.0238 0.0344 0.0338 0.0153 

(4.93)*** (4.45)*** (3.24)*** (3.47)*** (3.41)*** (2.32)** 

DBANK 
-0.1042 -0.1041 -0.1002 0.0078 0.0046 -0.0305 
(-2.30)** (-2.26)** (-0.93) (0.29) (0.16) (-0.51) 

DFIF 
0.0746 0.0677 0.1713 0.1431 0.1403 0.2033 
(1.69)* (1.54) (1.35) (5.20)*** (4.65)*** (3.37)*** 

DSG 
0.5360 0.5330 0.4920 0.0863 0.0987 0.0171 

(8.93)*** (7.56)*** (6.61)*** (1.78)* (1.85)* (0.15) 

DMY 
0.4807 0.4827 0.4573 0.4535 0.4734 0.4504 

(16.13)*** (12.80)*** (6.40)*** (12.32)*** (11.91)*** (5.26)*** 
Adj R2 23.48% 23.43% 14.72% 29.01% 29.10% 15.33% 
#Fund 169 169 169 169 169 169 

SIC 1.27 1.31 
 

0.40 0.43 
 

Hausman Test Fixed** Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.22   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมผสม
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.1554 2.2666 3.7778 1.5233 1.5137 2.4554 
(2.5)** (2.86)*** (3.89)*** (2.32)** (2.28)** (2.76)*** 

lnTNA 
-0.0886 -0.1108 -0.1288 -0.0315 -0.0305 -0.0673 

(-3.75)*** (-3.94)*** (-5.77)*** (-1.48) (-1.46) (-3.35)*** 

lnTNACOM 
0.0555 0.0590 -0.0430 0.0065 0.0152 -0.0363 
(1.78) (1.59) (-1.13) (0.62) (0.95) (-0.78) 

DFFEE 
-0.0629 -0.0777 -0.1422 0.0357 0.0295 -0.0038 

(-2.78)*** (-2.68)*** (-1.82)* (0.57) (0.45) (-0.05) 

DBFEE 
0.3773 0.3583 0.3776 0.3133 0.3101 0.3446 

(8.43)*** (6.38)*** (4.96)*** (12.42)*** (9.74)*** (4.26)*** 

SHR 
0.0028 0.0037 -0.0018 0.0063 0.0177 -0.0043 
(0.28) (0.28) (-0.87) (0.80) (1.72)* (-1.43) 

DDIV 
-0.0304 -0.1280 -0.0167 0.0366 0.0405 0.0410 
(-0.32) (-1.33) (-0.06) (0.51) (0.59) (0.18) 

lnAGE 
0.0123 -0.0017 0.0779 -0.0410 -0.0683 0.0430 
(0.27) (-0.02) (2.19)** (-0.88) (-1.06) (2.48)** 

lnTO 
-0.0417 -0.0442 0.0076 0.0382 0.0322 0.0236 
(-1.21) (-0.98) (0.51) (1.20) (0.89) (0.88) 

DBANK 
-0.1156 -0.1280 -0.0364 -0.0230 -0.0296 -0.0395 
(-1.36) (-1.33) (-0.45) (-0.34) (-0.41) (-0.41) 

DFIF 
-0.1747 -0.1790 -0.0058 -0.0473 -0.0462 0.0477 
(-1.08) (-1.09) (-0.03) (-0.25) (-0.23) (0.19) 

Adj R2 14.40% 15.43% 14.53% 7.91% 6.78% 9.15% 
#Fund 54 54 54 54 54 54 

SIC 1.58 1.66 
 

1.37 1.49 
 

Hausman Test Fixed* Fixed* 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.23   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมผสม
ของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
8.4650 8.6466 7.5318 3.5636 3.5986 1.2701 

(13.05)*** (12.84)*** (6.39)*** (13.55)*** (13.78)*** (21.55)*** 

lnTNA 
-0.1053 -0.1054 -0.1086 -0.0378 -0.0386 0.0001 

(-7.88)*** (-7.84)*** (-4.53)*** (-7.55)*** (-8.02)*** (0.00) 

lnTNACOM 
-0.1952 -0.2023 -0.1733 -0.0868 -0.0871 0.0001 

(-7.26)*** (-7.45)*** (-2.88)*** (-5.45)*** (-5.47)*** (0.00) 

DFFEE 
-0.9643 -0.9562 -1.1587 -0.2015 -0.1992 -0.2900 

(-6.04)*** (-6.19)*** (-3.94)*** (-9.21)*** (-8.93)*** (-14.46)*** 

DBFEE 
0.5199 0.5302 0.4069 0.3392 0.3431 0.2802 

(11.69)*** (13.92)*** (3.31)*** (23.49)*** (40.79)*** (5.76)*** 

SHR 
0.0046 0.0043 0.0014 0.0089 0.0117 0.0001 
(0.44) (0.17) (0.25) (2.65)*** (0.81) (0.00) 

DDIV 
0.5939 0.5932 0.6751 0.2950 0.2947 0.2876 

(7.53)*** (6.79)*** (2.14)** (19.95)*** (13.06)*** (28.39)*** 

lnAGE 
-0.0621 -0.0675 0.0228 -0.0012 -0.0051 0.0001 

(-3.16)*** (-3.20)*** (1.21) (-0.04) (-0.17) (0.00) 

lnTO 
-0.0287 -0.0311 0.0094 -0.0031 -0.0035 0.0001 
(-1.66) (-1.84) (0.96) (-0.13) (-0.13) (0.00) 

DBANK 
-0.4072 -0.4085 -0.4533 -0.2598 -0.2611 -0.2475 

(-13.03)*** (-11.97)*** (-3.76)*** (-6.84)*** (-7.12)*** (-12.70)*** 

DFIF 
0.8755 0.8892 0.8421 0.3605 0.3641 0.2300 

(22.01)*** (23.64)*** (11.07)*** (5.24)*** (6.04)*** (3.90)*** 
Adj R2 69.71% 69.19% 47.30% 26.78% 24.17% 18.72% 
#Fund 28 28 28 28 28 28 

SIC 0.54 0.69 
 

0.3 0.47 
 

Hausman Test Fixed* Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตำรำงท่ี 2.24   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมผสม
ของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Expense Ratio Management Fee 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.5655 4.9328 4.0096 2.2052 2.3420 1.5918 

(12.96)*** (16.08)*** (8.79)*** (14.44)*** (16.99)*** (26.11)*** 

lnTNA 
-0.0968 -0.1027 -0.1125 -0.0006 0.0009 0.0001 

(-8.24)*** (-7.61)*** (-4.88)*** (-0.17) (0.28) (0.00) 

lnTNACOM 
-0.0218 -0.0240 -0.0346 -0.0235 -0.0230 0.0001 
(-1.96)* (-2.07)** (-1.10) (-5.46)*** (-5.26)*** (0.00) 

DFFEE 
-0.0821 -0.0760 -0.1337 -0.0673 -0.0636 -0.1478 
(-1.90)* (-2.05)** (-1.35) (-2.12)** (-2.29)** (-2.64)*** 

DBFEE 
0.3205 0.3535 0.2156 0.1622 0.1833 0.1141 
(1.69)* (1.76)* (0.49) (23.19)*** (20.80)*** (4.77)*** 

SHR 
0.0015 0.0049 0.0057 0.0047 0.0149 0.0001 
(0.27) (0.48) (1.41) (1.06) (2.39)** (0.00) 

DDIV 
0.1346 0.1471 0.0597 0.0544 0.0646 0.1059 
(1.90)* (2.03)** (0.31) (3.41)*** (3.40)*** (17.30)*** 

lnAGE 
-0.1039 -0.1507 0.0238 -0.0374 -0.0609 0.0001 
(-2.06)** (-3.09)*** (0.35) (-1.83)* (-2.87)*** (0.00) 

lnTO 
0.1470 0.1406 0.0512 0.0188 0.0140 0.0001 

(4.47)*** (4.25)*** (1.42) (3.88)*** (2.48)** (0.00) 

DBANK 
0.1001 0.0991 0.0736 0.0563 0.0520 0.0467 
(2.42)** (2.33)** (0.74) (5.69)*** (4.42)*** (6.45)*** 

DFIF 
0.0261 -0.0168 0.1429 0.1967 0.1775 0.2359 
(0.40) (-0.25) (0.96) (16.48)*** (15.05)*** (33.26)*** 

Adj R2 28.10% 28.24% 11.38% 25.41% 0.258158 28.54% 
#Fund 86 86 86 86 86 86 

SIC 1.21 1.26 
 

0.29 0.33 
 

Hausman Test Fixed** Fixed*** 

 
หมำยเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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5) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556  

      จากผลการประมาณในตารางที่ 2.20 และ 2.24 ซึ่งเป็นการประมาณโดยใช้
ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้  
       (1)  กลุ่มทีส่ะทอ้นความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจากขอบเขต 
       พบว่ากองทุนรวมผสมในทุกประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธิ
รวมของกองทุนในทศิทางตรงขา้มกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมกองทุน
รวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปรม์กีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของกองทุนในทศิทางตรงขา้มกบัค่าธรรมเนียมการจดัการอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งพบว่า
ค่าสมัประสทัธิข์องประเทศสงิคโปรต์ ่าที่สุด นัน้แสดงถงึว่ากองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร์มี
ระดบัการประหยดัจากขอบเขตมากทีสุ่ด 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศ
สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ในทศิทางตรงขา้มกบั
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการอยา่งมนียัส าคญั ดงันัน้กองทุนรวมผสมประเทศ
สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีจงึมกีารประหยดัจากขนาด 
       (2)  กลุ่มนโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง 
       กองทุนรวมผสมในทุกประเทศทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมนีัยส าคัญ 
ยกเว้นกองทุนรวมผสมประเทศไทยทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมคี่าธรรมเนียม
การจดัการไมแ่ตกต่างกบักองทุนทีไ่มเ่กบ็ 
       กองทุนรวมผสมในทุกประเทศทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะ
มอีตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อย่างมนีัยส าคญั  
       (3)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศ
สิงคโปร์เมื่อ Sharpe Ratio ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการ
เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั  
       ภาพรวมของกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศ
สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีที่มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการ
จดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
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       (4)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร์
และมาเลเซีย ถ้ากองทุนมีอายุเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะท าให้กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั และภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวม
ผสมประเทศมาเลเซยี ถ้ากองทุนมอีายุเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้จะท าใหก้องทุนมคี่าธรรมเนียมการ
จดัการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั 
       ภาพรวมของกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศ
มาเลเซยี ถ้ามอีตัราการซื้อขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไปจะท าใหก้องทุนมอีตัราส่วนค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ ทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ใน
เครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครอือย่างมนีัยส าคญั 
และกองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปรท์ีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะ
มคี่าธรรมเนียมการจดัการน้อยกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั ในขณะทีก่องทุนรวม
ผสมประเทศมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมอีตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการมากกว่ากองทุนทีไ่มอ่ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
       (5)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศ
สงิคโปรท์ีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการสูง
กว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยีที่มนีโยบาย
ลงทนุในต่างประเทศจะมคี่าธรรมเนียมการจดัการสงูกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั 
       (6)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
       กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปรม์อีตัราส่วนค่าใชจ้่ายสูงทีสุ่ด รองลงมาคอื
กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมผสมประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายต ่าทีสุ่ด
ใน 3 ประเทศ 
       กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซียมีค่าธรรมเนียมการจัดการสูงที่สุด 
รองลงมาคอืกองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร ์และกองทุนรวมผสมประเทศไทยมคี่าธรรมเนียม
การจดัการต ่าทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
 

2.5  สรปุผลกำรศึกษำ 
 
 การศกึษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมมคีวามส าคญัในแง่การศกึษาถงึ
ระดบัการประหยดัจากขนาดและการประหยดัจากขอบเขต เพื่อให้ทราบว่าถ้ากองทุนรวมมี
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ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้แล้วจะท าใหก้องทุนมตี้นทุนโดยเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งการทีต่้นทุน
โดยเฉลี่ยลดลงก็จะท าให้ค่าธรรมเนียมของกองทุนลดลงได้ด้วยเช่นกัน จะส่งผลให้กองทุน
สามารถแขง่ขนัในระยะยาวได ้
 ภาพรวมของขอ้มลูทีศ่กึษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม พบว่าประเทศที่
มสี่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนมากกว่ากองทุนที่
มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนคือ กองทุนรวมประเทศไทย สิงคโปร ์
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่มีนโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนน้อยกว่ากองทุนที่มนีโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
หน่วยลงทุนคอื กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส ์
 นอกจากนี้พบว่าประเทศที่มสี่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่มนีโยบายลงทุนในประเทศ
มากกว่ากองทุนที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศคอื  กองทุนรวมประเทศไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่มสี่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่มนีโยบายลงทุนใน
ประเทศน้อยกว่ากองทุนทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศคอื กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์
 ยงัพบอกีว่าค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นสดัส่วนที่สูงที่สุดในอตัราส่วนค่าใช้จ่าย โดย
กองทุนรวมประเทศไทยมสีดัส่วนของค่าธรรมเนียมการจดัการต่ออตัราส่วนค่าใชจ้่ายถงึรอ้ยละ 
75 – 85 และมแีนวโน้มทีส่ดัส่วนน้ีจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในกองทุนรวมตราสารทุน ผสม และกองทุน
รวมอื่นๆ ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้และตลาดเงนิมสีดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนัในทุกปีทีศ่กึษา  

จากผลการศกึษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC ได้แก่ ประเทศ
ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ในช่วงเวลา พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า 
 พบความประหยดัจากขนาดในกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดย
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมรีะดบัการประหยดัจากขนาดมากที่สุด ส่วนกองทุนรวมประเทศ
ไทย อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ มรีะดบัการประหยดัจากขนาดที่น้อยกว่ากองทุนรวมประเทศ
มาเลเซยีและสงิคโปร ์โดยถ้าแบ่งเป็นนโยบายการลงทุนจะพบว่ากองทุนประเทศมาเลเซยีและ
สงิคโปรจ์ะยงัคงมรีะดบัการประหยดัจากขนาดมากที่สุด ส่วนความประหยดัจากขอบเขตพบใน
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีในทุกนโยบายการลงทุน ส่วนกองทุนรวมประเทศไทยพบความ
ประหยดัจากขอบเขตในกองทุนรวมตราสารทุน 
 ปจัจยัทีก่ าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ กลุ่มค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ
กองทุน ซึ่งพบว่ากองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืค่าธรรมเนียมการซื้อคนื
หน่วยลงทุนจะกระทบต่ออตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการแตกต่างกนัไปในแต่
ละประเทศและนโยบายการลงทุน  

กลุ่มผลตอบแทนแก่นักลงทุน พบว่ากองทุนที่มผีลการด าเนินงานที่วดัด้วย Sharpe 
Ratio ทีด่จีะมคี่าธรรมเนียมทีสู่ง และกองทุนทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลพบว่าจะมคี่าธรรมเนียม
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สงูกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายในเกอืบทุกนโยบายการลงทุน ยกเวน้เพยีงกองทุนรวมตราสารหนี้
ทีม่นีโยบายจา่ยเงนิปนัผล 
 กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม พบว่าอายุของกองทุนส่งผลต่อค่าธรรมเนียมของ
กองทุนขึน้อยู่กบัประเทศและนโยบายการลงทุน แต่ทีเ่หน็ได้ชดัคอื กองทุนรวมตราสารทุนและ
กองทุนรวมผสมของประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่อีายมุากจะมคี่าธรรมเนียมทีต่ ่ากว่ากองทุน
ทีม่อีายนุ้อย ส่วนปจัจยัอตัราซือ้ขายหมุนเวยีนพบว่า กองทุนทีม่อีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนมากขึน้
จะท าให้กองทุนมคี่าธรรมเนียมสูงขึน้ตาม ส่วนกองทุนที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอื
ธนาคารพาณิชย์พบว่าให้ผลทีแ่ตกต่างขึน้อยู่กบัประเทศและนโยบายการลงทุน ในภาพรวมจะ
พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยทีบ่รหิารโดย บลจ. อยูใ่นเครอืธนาคารฯ จะมคี่าธรรมเนียมต ่ากว่า
กองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอื ส่วนกองทุนรวมประเทศสงิคโปร์ที่บรหิารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอื
ธนาคารฯ จะมคี่าธรรมเนียมทีส่งูกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอื  

กลุ่มนโยบายการลงทุน มปีจัจยัทางดา้นนโยบายทีล่งทุนในต่างประเทศ พบว่ากองทุนที่
มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมคี่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบาย นอกจากนัน้
พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุนประเภทอื่ นๆ ส่วนกองทุนรวม     
ตราสารหนี้จะมคี่าธรรมเนียมต ่ากว่ากองทุนประเภทอื่นๆ 
 กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน ท าใหท้ราบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมอีตัราส่วนค่าใชจ้่าย
และค่าธรรมเนียมการจดัการที่ต ่าทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบักองทุนรวมทุกประเทศใน AEC และในทุก
นโยบายการลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในภาพรวมพบว่ากองทุนรวมประเทศสงิคโปรม์อีตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยสงูทีสุ่ด ส่วนกองทุนประเทศมาเลเซยีมคี่าธรรมเนียมการจดัการสงูทีสุ่ด 
  
 



บทท่ี 3 
 

ค่าธรรมเนียมกบัผลการด าเนินงานและการลงทุน 
ของกองทุนรวมใน AEC 

 
3.1  บทน า 
 

อุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยมกีารเตบิโตมาอย่างต่อเนื่อง จากภาพที ่3.1 พบไดว้่า
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวมในประเทศไทยเพิม่ขึน้มาตลอด โดยเฉพาะ พ.ศ. 2547 เป็น
ต้นมา เพราะเป็นปีทีเ่ริม่ใหน้ าเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long-Term Equity Fund: 
LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund: RMF) ลดหย่อนภาษไีด ้
นอกจากนี้รายงานประสบการณ์ของนักลงทุนกองทุนรวมทัว่โลก (Global Fund Investor 
Experience: GFIE) พ.ศ. 2556 จดัท าโดย Morningstar กก็ล่าวว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวม
ประเทศไทยใน พ.ศ. 2556 มกีารเตบิโตสูงเป็นอนัดบัต้นของโลกแมจ้ะตดัผลจากการลดหย่อน
ภาษไีปแลว้กต็าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1     มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละอตัราการเตบิโตของกองทุนรวมประเทศไทย  
แหล่งท่ีมา:   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน, 2558.  
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นอกจากนี้ คุณเกศรา มญัชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ได้ตัง้เป้าหมายในการเพิม่สดัส่วนนักลงทุนสถาบนัเป็นรอ้ยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2562 
เพื่อท าให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพ เนื่องจากกลุ่มนักลงทุนบุคคลมคีวามอ่อนไหวต่อภาวะ
ตลาดในช่วงที่เกิfสถานการณ์ไม่พงึประสงค์มากกว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบนั แต่เมื่อเทยีบมูลค่า
การซื้อขายใน ตลท. ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ กลบัมสีดัส่วน
การซือ้ขายของนกัลงทุนสถาบนัในประเทศเพยีงรอ้ยละ 9.36  ดงันัน้กองทุนรวมจงึเป็นช่องทาง
ลงทุนที่ส าคญัโดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารทุนที่จะได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่ พ.ศ. 2558 นี้เป็นตน้ไป 

จากงานวจิยัทีไ่ดเ้คยมกีารศกึษาถงึพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนไทย พบว่าผลการ
ด าเนินงานเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัทีสุ่ดทีน่กัลงทุนใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน ซึง่การศกึษาปจัจยัก าหนด
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมนัน้มกีารศกึษาอย่างมากในหลายประเทศ แต่ในปจัจุบนัยงัไม่
มงีานวจิยังานใดทีศ่กึษาภาพรวมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC โดยเฉพาะผลกระทบ
ของค่าธรรมเนียมต่อผลการด าเนินงานของกองทุนและการลงทุนในกองทุนรวมของแต่ละ
ประเทศใน AEC จงึท าใหง้านวจิยัชิ้นนี้จงึแสดงหลกัฐานที่ส าคญัว่า จากทีก่องทุนรวมประเทศ
ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มคี่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุดในโลกในขณะนี้ดแีล้วหรอืไม่ และถ้ามกีาร
ปรบัเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและการลงทุนในกองทุนอย่างไร การศึกษา
ประเดน็นี้จงึมคีวามส าคญัมากในการพฒันาอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยให้พฒันาอย่างยัง่ยนื
และพรอ้มรบักบัการเปิดเสรซีื้อขายกองทุนรวมใน AEC ที่จะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้ได้ และ
สุดทา้ยตลาดหลกัทรพัยไ์ทยกจ็ะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาในส่วนน้ีเช่นเดยีวกนั 
 
3.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในงานวจิยัชิ้นน้ีได้ท าการศึกษาทัง้ปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงานและการลงทุนใน
กองทุนรวมจงึแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 

 
3.2.1  งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดผลการด าเนินงาน 
งานวิจยัที่ศึกษาปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมส่วนมากได้เลือก

ผลตอบแทนหลังปรบัความเสี่ยงเป็นเครื่องสะท้อนผลการด าเนินงานของกองทุนมากกว่า
ผลตอบแทนก่อนปรบัความเสี่ยง โดยงานของ Chalmers, Edelen and Kadlec (1999), 
Webster (2002), Chen, Jegadeesh and Wermers (2000), Haslem (2008), Díaz-Mendoza 
and Martínez (2010) และ Murcia (2011) ไดเ้ลอืกใชผ้ลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่ง แต่งาน
ศกึษาของ Webster (2002), Díaz-Mendoza et al (2010) และ Murcia (2011) ไดเ้ลอืกใช้
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ผลตอบแทนก่อนปรบัความเสี่ยงศึกษาด้วย และงานของ Webster (2002) ได้สรุปว่า
ผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่งสามารถสะทอ้นการบรหิารจดัการของผูจ้ดัการกองทุนไดด้กีว่า 

ส่วนปจัจยัในการก าหนดผลการด าเนินงานมคีวามหลากหลายในการเลอืกใช้มาก แต่
งานส่วนมากไดเ้ลอืกใชอ้ตัราส่วนค่าใชจ้่ายหรอืรายรบัทีก่องทุนไดร้บั ไม่ว่าจะเป็นงานของ Sirri 
and Tufano (1998), Chalmers et al. (1999), Chen et al. (2008), Haslem (2008), Díaz-
Mendoza et al. (2010), Murcia (2011), Anagol, Marisetty and Venugopal (2012) และ 
Edelen (2013) โดยส่วนใหญ่ไดส้รุปว่าอตัราส่วนค่าใชจ้่ายมคีวามสมัพนัธท์ีต่รงกนัขา้มกบัผล
การด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญั มเีพยีงแค่งานของ Díaz-Mendoza et al. (2010) ที่ศกึษา
กองทุนรวมของประเทศสเปนระบุว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปจัจัยอื่นๆ ที่งานศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่เลือกใช้ ได้แก่ 
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน ทรยัพ์สนิสุทธริวมของ บลจ. อายุของกองทุน และอตัราการซื้อ
ขายหมุนเวยีน (Turnover Ratio) เป็นต้น ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกับผลการ
ด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญั งานศกึษาของ Gil-Bazo and Ruiz-Verdu (2007) ไดมุ้่งศกึษาว่า
อายุของกองทุนส่งผลต่อผลการด าเนินงานหรอืไม่ หรอืงานของ Chalmers et al. (1999) ไดมุ้่ง
ศกึษาว่าอตัราการซือ้ขายหมนุเวยีนมผีลต่อผลการด าเนินงานหรอืไม่ 

  
3.2.2  งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัก าหนดการลงทุนในกองทุนรวม 
งานวิจัยที่ศึกษาปจัจัยก าหนดการลงทุนในกองทุนรวมหรือหาปจัจัยก าหนดการ

เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนมากจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าธรรมเนียมกบัทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน ซึง่ไดส้รุปว่าปจัจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทาง
ตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั ซึง่เกดิจากผลของการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) 
ไม่ว่าจะเป็นงานศกึษาของ LaPlante (2001), Kokeamaki and Smythe (2004), Geranio and 
Zanotti (2005), Korpela and Puttonen (2006), Zera and Wenyuh (2007), Low (2008), 
Khorana, Servaes and Tufano (2008), Anolli and Giudice (2008), Wongsurawat (2011), 
Latzko (2012) และ Arshard (2013) นอกจากนี้ยงัมงีานศกึษาของไทยคอื พชิติ อคัราทติย ์และ
คณะ (2544) โดยงานศกึษาต่างๆ ไดใ้ช้ปจัจยัที่แทนค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนรวมของกองทุน
หรอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย 

งานศกึษาทีใ่ชต้้นทุนรวมของกองทุน เช่นงานศกึษาของไทยคอื พชิติ อคัราทติย ์ และ
คณะ (2544) สามารถสรุปไดอ้ย่างชดัเจนว่า กองทุนรวมมคีวามประหยดัจากขนาดจรงิ ซึง่เกดิ
จากกองทุนรวมมตี้นทุนคงที่ในสดัส่วนทีม่ากกว่าต้นทุนผนัแปรท าใหก้ารเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิ
สุทธริวมลดต้นทุนคงทีเ่ฉลีย่ลงในสดัส่วนทีม่ากกว่าต้นทุนผนัแปรเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้จงึท าใหต้้นทุน
รวมเฉลี่ยลดลงได้ ส่วนงานศกึษาที่ได้เลอืกใช้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายส่วนมากไดศ้กึษาในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นประเทศที่มอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต ่าที่สุดในโลก เกิดจากโครงสร้าง
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อุตสาหกรรมกองทุนรวมของอเมรกิามคีวามใกลเ้คยีงกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ท าให้อตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายสามารถสะท้อนต้นทุนเฉลี่ยของกองทุนรวมได ้ตรงกนัขา้มกบังานศกึษากองทุนรวม
ของประเทศต่างๆ ในทวปียุโรปที่ผลการศกึษาพบว่าโครงสรา้งอุตสาหกรรมกองทุนรวมมรีะดบั
การแข่งขนัที่ต ่ากว่า ท าใหก้องทุนรวมในประเทศนี้กลบัมอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในระดบัทีสู่ง 
ซึง่เกดิขึน้จากเหตุผลดา้นกลไกราคามากกว่าตน้ทุนเฉลีย่ของกองทุนเอง 

เพราะฉะนัน้ในงานศึกษานี้จะตัง้สมมติฐานว่าประเทศไทยมีระดับการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมกองทุนรวมยงัไม่มากเหมอืนกบัประเทศต่างๆ ในทวปียุโรป ดงันัน้ความสมัพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนค่าใช้จ่ายกับทรพัย์สนิสุทธิรวมจงึควรมทีศิทางตรงข้ามกันเหมอืนกับงาน
ศึกษาอื่นๆ ด้วยเหตุผลจากกฎของอุปสงค์ ไม่ใช่เหตุผลทางด้านความประหยดัจากขนาด 
ส่วนตัวแปรควบคุมที่เลือกใช้จะคล้ายกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยก าหนดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม 
 
3.3  ระเบยีบวิธีวิจยั 
 
  ในส่วนนี้ ประกอบดว้ย วธิกีารด าเนินการศกึษา และสมมตฐิานในการศกึษา ซึง่ขอ้มลูที่
ใชศ้กึษาจะใชฐ้านขอ้มูลเดยีวกบัการศกึษาปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC 
จงึไมม่กีล่าวในบทน้ี ซึง่รายละเอยีดในส่วนอื่นๆ มดีงัต่อไปนี้ 
 

3.3.1   วิธีการด าเนินการศึกษา 
ในการวจิยัจะใชว้ธิทีางเศรษฐมติศิกึษาหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่างๆ กบัผลการ

ด าเนินงานและการลงทุนในกองทุนรวม โดยแบบจ าลองที่ศึกษาปจัจยัในการก าหนดผลการ
ด าเนินงานจะเป็นแบบจ าลองหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษา ส่วนแบบจ าลองทีศ่กึษาปจัจยัในการก าหนด
ทรพัยส์นิสุทธริวมจะเป็นแบบจ าลองที่ช่วยสนับสนุนเหตุผลต่างๆ ให้ดมีากยิง่ขึน้ โดยในแต่ละ
แบบจ าลองจะประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรต่างๆ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
  3.3.1.1  แบบจ าลองศกึษาปจัจยัในการก าหนดผลการด าเนินงาน 
   ก าหนดกลุ่มตัวแปรเป็นทัง้หมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลการด าเนินงาน กลุ่ม
ค่าธรรมเนียม กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม กลุ่มนโยบายการลงทุน และกลุ่มประเทศที่จดัตัง้ 
โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของตวัแปรตาม ส่วนตัง้แต่กลุ่มที ่2 เป็นต้นไป เป็นกลุ่มของตวัแปรอสิระ 
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
    1)  กลุ่มผลการด าเนินงาน 
   ตัวแปรที่ ใช้แทนผลการด าเนินงานของกองทุนได้เลือกใช้ ทั ้ง
ผลตอบแทนก่อนปรบัความเสีย่ง และผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่ง ไดแ้ก่ Sharpe Ratio 
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Sortino Ratio และ Information Ratio โดยแต่ละมาตรวดัมจีุดประสงค์ที่แตกต่างกนัมี
รายละเอยีดดงันี้ 
     (1)  Sharpe Ratio 
    เป็นมาตรวดัผลการด าเนินงานทีว่่า 1 หน่วยความเสีย่งของกองทุน
ใหอ้ตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่เท่าไหร ่ซึง่เป็นมาตรวดัทีน่กัลงทุนนิยมเลอืกใช้ ดงัสมการที ่2.2 
    (2)  Sortino Ratio 
    เป็นมาตรวัดผลการด าเนินงานที่ว่า 1 หน่วยความเสี่ยงของ
ผลตอบแทนที่ตดิลบของกองทุนให้อตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่เท่าไหร่ เป็นมาตรวดัที่คล้ายกบั 
Sharpe ratio แต่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของกองทุนได้ดมีากกว่าเพราะพจิารณา
ความเสีย่งดา้นขาดทุนเท่านัน้ มสีตูรค านวณตามสมการที ่3.1 
 

   Sortino Ratio = 
     

           
   (3.1) 

 
    โดยที ่ Ri คอื ผลตอบแทนของกองทุนรวมทีต่้องการวดัผล Rf คอื 
ผลตอบแทนปราศจากความเสีย่ง Negative    คอื ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่
ตดิลบ 
    (3)  Information Ratio 
    เ ป็นมาตรวัดผลการด าเนินงานที่ว่ า 1 หน่วยความเสี่ยงที่
ผลตอบแทนของกองทุนเบี่ยงเบนไปจากดชันีมาตรฐาน (Benchmark Index) ให้อัตรา
ผลตอบแทนส่วนเพิม่เท่าไหร่ เป็นมาตรวดัที่สามารถสะทอ้นถงึการบรหิารจดัการของผู้จดัการ
กองทุนไดด้ทีีสุ่ดเมือ่เทยีบกบั Sharp Ratio และ Sortino Ratio มสีตูรค านวณดงัสมการที ่3.2 
 

    Information Ratio = 
     

              
 (3.2) 

 
    โดยที ่Ri คอื ผลตอบแทนของกองทุนรวมทีต่้องการวดัผล Rb คอื 
ผลตอบแทนของดชันีมาตรฐาน Tracking Error คอื ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุน
เบีย่งเบนไปจากดชันีมาตรฐาน 
    2)  กลุ่มค่าธรรมเนียม  
    ในส่วนแรกคอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากตวักองทุน
รวม ประกอบดว้ย อตัราส่วนค่าใชจ้า่ย และค่าธรรมเนียมการจดัการ มหีน่วยเป็นเปอรเ์ซน็ต์ ซึง่
จะแยกแบบจ าลองในการประมาณค่าเน่ืองจากป้องกนัปญัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 
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(Multicollinearity) เพราะตวัแปรทัง้สองมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Coefficient of Correlation) 
ในระดบัทีส่งู จากทีค่่าธรรมเนียมการจดัการเป็นสดัส่วนทีม่ากทีสุ่ดของอตัราส่วนค่าใชจ้า่ย 
    ในส่วนที่สองคอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยตรง ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมในการซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยใหต้วัแปรทัง้สองเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) เนื่องจากไม่มขีอ้มลูใน
รูปของอตัราค่าธรรมเนียมที่เก็บในแต่ละปี ซึ่งพบเพียงข้อมูลที่กล่าวว่ากองทุนที่ศึกษานัน้มี
นโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวหรอืไม่ 
    3)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม  
    ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ทรพัย์สนิสุทธริวม แสดงถึงขนาดของกองทุน 
ทรพัย์สินสุทธิรวมของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) แสดงถึงขนาดของ บลจ. ที่
กองทุนอยู่ภายใต้การดูแล ซึ่งมหีน่วยเป็นดอลลารส์หรฐัฯ อายุของกองทุนนับตัง้แต่วนัจดัตัง้
กองทุนมหีน่วยเป็นวนั อตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน และตวัแปรหุ่นทีแ่สดงว่ากองทุนสงักดั บลจ. 
ทีอ่ยูใ่นเครอืธนาคารพาณชิยห์รอืไม่  
    4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน  
    นโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็น กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุน
รวมตราสารหนี้ โดยใหก้องทุนรวมประเภทอื่นๆ เป็นตวัแปรหุ่นอ้างองิ เนื่องจากกองทุนเหล่านี้
มจี านวนไมม่าก ซึง่แบบจ าลองทีศ่กึษาเฉพาะขอ้มลูของกองทุนรวมตราสารทุนจะไม่มตีวัแปรใน
กลุ่มนี้ 
    นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เป็นตวัแปรหุ่นอ้างองิเพื่อสะทอ้น
ถงึกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศกบัในประเทศ 
    5)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
    ตวัแปรในกลุ่มนี้แสดงว่ากองทุนดงักล่าวตัง้ในประเทศใดใน AEC ที่
ประกอบด้วย ประเทศสงิคโปร์ ประเทศมาเลเซยี ประเทศอินโดนีเซยี และประเทศฟิลปิปินส ์
โดยใหป้ระเทศไทยเป็นตวัแปรหุ่นอ้างองิ ซึง่ตวัแปรกลุ่มนี้จะเพิม่เขา้มาเมื่อศกึษาแบบจ าลองที่
ใชข้อ้มลูหลายประเทศรวมกนั 
    ดงันัน้สามารถแสดงเป็นรปูแบบฟงักช์นัไดด้งัสมการที ่3.3 
          
    Performancei,t = f(Feei,t, DFFEEi, DBFEEi, TNA*i,t, TNACOM*i,t, 
AGE*i,t, TO*i,t, DBANKi, DPolicyi, DCountryi) (3.3) 
 
    ก าหนดให ้Performance แทน กลุ่มผลการด าเนินงาน Fee แทน กลุ่ม
ค่าธรรมเนียม DFFEE แทน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน DBFEE แทน ค่าธรรมเนียม
การซือ้คนืหน่วยลงทุน TNA แทน ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน TNACOM แทน ทรพัยส์นิสุทธิ
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รวมของ บลจ. AGE แทน อายุของกองทุน TO แทน อตัราซือ้ขายหมุนเวยีน DBANK แทน 
กองทุนทีอ่ยูใ่นเครอืธนาคาร DPolicy แทน กลุ่มนโยบายของกองทุน และ DCountry แทน กลุ่ม
ประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
   โดยที ่i คอื ล าดบักองทุน และ t คอื ล าดบัปี ซึง่จะเหน็ไดว้่าขอ้มลูบาง
ตวัแปรไมเ่ปลีย่นแปลงตามเวลา และตวัแปรทีม่เีครื่องหมาย * หมายความว่า ขอ้มลูจะแปลงอยู่
ในรปูลอการทิมึธรรมชาต ิ(Natural Logarithm) เพื่อลดปญัหาขนาดของหน่วยขอ้มูลและเพื่อ
ความงา่ยในการแปรความหมายทีไ่ดจ้ากผลการศกึษา  
   3.3.1.2  แบบจ าลองศกึษาปจัจยัในการก าหนดการลงทุน 
   กลุ่มของตวัแปรในแบบจ าลองน้ีจะมลีกัษณะคลา้ยกบัแบบจ าลองทีศ่กึษาปจัจยั
ในการก าหนดผลการด าเนินงาน แต่แบบจ าลองในกลุ่มนี้ได้เพิ่มกลุ่มผลตอบแทนแก่นักลงทุน
เขา้มาดว้ย ไดแ้ก่ ตวัแปร Sharpe Ratio (SHR) ทีแ่สดงถงึผลการด าเนินงานทีน่ักลงทุนไดร้บั
เป็นตวัแปรอสิระ พรอ้มทัง้ได้ใช้ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนเป็นตวัแปรสะท้อนการลงทุนใน
กองทุนรวม 
   สามารถแสดงเป็นรปูแบบฟงักช์นัไดด้งัสมการที ่3.4 
     
   TNA*i,t = f(Fee*i,t, DFFEEi, DBFEEi, SHRi,t, TNACOM*i,t, AGE*i,t, TO*i,t, 
DBANKi, DPolicyi, DCountryi) (3.4) 
 
   โดยที่ i คอื ล าดบักองทุน และ t คอื ล าดบัปี และตวัแปรที่มเีครื่องหมาย * 
หมายความว่า ขอ้มลูจะแปลงอยูใ่นรปูลอการทิมึธรรมชาต ิ(Natural Logarithm)  
   ในการประมาณค่าสมัประสทิธิ ์(Coefficient) ในสมการที ่3.3 และ 3.4 ไดใ้ช้
ขอ้มลูแบบพาแนล (Panel Data) จะท าการเลอืกระหว่างการประมาณค่าแบบผลกระทบแบบสุ่ม 
(Random Effects Estimation Methods: RE) การประมาณค่าแบบผลกระทบคงที่ (Fixed 
Effects Estimation Methods: FE) และวธิกีารประมาณแบบก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Square: OLS) เนื่องจากการประมาณค่าดว้ยวธิ ีOLS อาจมขีอ้มลูของตวัแปรอสิระบาง
ตวัไม่สามารถส ารวจได้ (Unobservable Explanatory Variables) เพราะตวัแปรนัน้ไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามขอ้มูลเวลา (Time-Invariant) การประมาณค่าด้วยวธิกีารแบบผลกระทบ
แบบคงที่จงึมคีวามเหมาะสมกว่า แต่ถ้าผลกระทบแบบคงที่นัน้ไม่สมัพนัธ์กบัตวัแปรอสิระใน
สมการ การประมาณค่าสมการโดยก าหนดใหค้่าผลกระทบแบบคงทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของตวัรบกวน 
(Error Component) แลว้ท าการประมาณค่าดว้ยวธิกีารผลกระทบแบบสุ่มจะท าใหผ้ลทีป่ระมาณ
ค่าไดม้คีุณสมบตัทิีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการประมาณค่าดว้ยวธิกีารผลกระทบแบบคงที ่ดงันัน้
ในการศกึษาใชว้ธิกีารทดสอบของ Hausman (1978) เพื่อเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสมระหว่าง 
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RE และ FE ในส่วนการเลอืกแบบจ าลองทีป่ระมาณค่าดว้ยวธิ ีFE และ OLS จะใช ้Schwarz 
Information Criterion (SIC) โดยเลอืกแบบจ าลองทีม่คี่าดงักล่าวน้อยกว่า 

 
3.3.2  สมมติฐานของการศึกษา 

 จากแบบจ าลองที่ใช้ในการศกึษามทีัง้หมด 2 แบบจ าลอง ดงันัน้จงึแยกข้อสมมติฐาน
ออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 
   3.3.2.1  แบบจ าลองศกึษาปจัจยัในการก าหนดผลการด าเนินงาน 
   สมมตฐิานของปจัจยัในกลุ่มต่างๆส่งผลต่อการด าเนินงานไดด้งัต่อไปน้ี 
    1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
    อตัราส่วนค่าใช้จ่าย (ER) และค่าธรรมเนียมการจดัการ (MF) ควรมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน เนื่องจากทฤษฎอุีปสงคส์ าหรบัแรงงานสามารถสรุป
ได้ว่า ค่าธรรมเนียมการจดัการสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้จดัการกองทุนตัง้ใจท างานเพื่อให้
กองทุนมผีลการด าเนินงานที่ดีมากขึ้น และเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจดัการกับอตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ดงันัน้อตัราส่วนค่าใชจ้่ายจงึควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัผลการด าเนินงานเช่นเดยีวกนั  
    ส่วนนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (DFFEE) 
และซื้อคนืหน่วยลงทุน (DBFEE) ควรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน เพราะ
ค่าธรรมเนียมทัง้สองเป็นเหมอืนกบัราคาขายของกองทุนทีค่วรสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ
นักลงทุนต่อผลการด าเนินงานที่จะได้รบั ดงันัน้ถ้ากองทุนมกีารเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
กองทุนนัน้กค็วรสรา้งผลการด าเนินงานทีด่มีากกว่ากองทุนอื่นทีไ่มเ่กบ็ 
    2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
    ทรัพย์สินสุทธิรวม (TNA) และทรัพย์สินสุทธิรวมของ บลจ. 
(TNACOM) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน เนื่องจากเมื่อกองทุนมทีรพัยส์นิ
สุทธริวมมากขึน้จะท าให้กองทุนมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธต่ิอหน่วย (Net Asset Value: NAV) 
เพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหผ้ลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุน (Capital Gains) เพิม่ขึน้ตาม และดว้ย
เหตุผลทีว่่ากองทุนทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมสูงหรอืกองทุนอยู่ภายใต้ บลจ. ทีม่ทีรพัยส์นิสุทธทิีดู่แล
จ านวนมาก แสดงได้ว่ากองทุนรวมนัน้ควรสร้างผลการด าเนินงานที่ดีมาโดยตลอดจงึท าให้
ทรพัยส์นิสุทธริวมเตบิโตอยา่งต่อเนื่องได ้ 
    อายุของกองทุน (AGE) ควรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงาน เพราะกองทุนที่มีอายุมาก ผู้จดัการกองทุนที่ดูแลกองทุนดังกล่าวควรมีความ
เชี่ยวชาญในการบรหิารกองทุนมากขึ้น จงึท าให้กองทุนควรมผีลการด าเนินงานที่ดีมากขึ้น
เช่นกนั 
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    อตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน (TO) ควรมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผล
การด าเนินงาน เนื่องจากกองทุนที่มอีัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง แสดงว่ากองทุนนัน้เป็น
กองทุนทีม่นีโยบายเชงิรุก (Active Fund) จงึควรมผีลการด าเนินงานเหนือกว่าตลาด ขณะที่
กองทุนทีม่อีตัราการซือ้ขายหมุนเวยีนต ่ากค็วรเป็นกองทุนทีม่นีโยบายเชงิรบั (Passive Fund) 
ทีค่วรมผีลการด าเนินงานเท่ากบัตลาด ดังนัน้กองทุนทีม่อีตัราการซือ้ขายหมุนเวยีนสูงควรมผีล
การด าเนินทีม่ากกว่ากองทุนทีม่อีตัราการซือ้ขายหมุนเวยีนต ่ากว่า 
    กองทุนที่สงักดั บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ (BANK) ควรมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน เนื่องจากต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลของบรษิัท
มหาชนหรือข้อมูลของเศรษฐกิจมหภาคมตี้นทุนที่น้อยกว่ากองทุนที่ไม่อยู่ในเครือธนาคาร 
เพราะธนาคารมขี้อมูลจากผู้มาขอกู้ยมืซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่าข้อมูลทัว่ไป ดังนัน้ผู้จดัการ
กองทุนสามารถไดร้บัประโยชน์ในส่วนนี้บรหิารกองทุนใหม้ผีลการด าเนินงานเหนือกว่าตลาดได ้
    3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน  
    ไมส่ามารถตัง้สมมตฐิานไดอ้ยา่งชดัเจนว่ากองทุนรวมตราสารทุน (EQ) 
หรอืกองทุนรวมตราสารหนี้ (FI) จะมผีลการด าเนินงานมากกว่ากนั เนื่องจากการค านวณผลการ
ด าเนินงานต้องค านึงถงึผลตอบแทนและความเสีย่งไปพรอ้มๆ กนั โดยกองทุนรวมตราสารทุน
แมจ้ะมผีลตอบแทนมากกว่า แต่กม็คีวามเสีย่งทีม่ากกว่ากองทุนรวมตราสารหน้ีดว้ยเช่นกนั 
    4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน  
    ไมส่ามารถตัง้สมมตฐิานไดแ้น่ชดัขึน้อยู่กบัความสามารถในการบรหิาร
กองทุนโดยรวมของแต่ละประเทศ 
   3.3.2.2  แบบจ าลองศกึษาปจัจยัในการก าหนดการลงทุน 
   สมมตฐิานของปจัจยัในกลุ่มต่างๆ ทีส่่งผลต่อการลงทุนสามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
    1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
    อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (ER) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (MF) 
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (FFEE) และค่าธรรมเนียมในการซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(BFEE) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัทรพัยส์นิสุทธริวมตามกฎของอุปสงค์ นัน่คอื กองทุนทีม่ ี
ค่าธรรมเนียมสงูจะมกีารลงทุนในกองทุนทีน้่อยกว่ากองทุนทีม่คี่าธรรมเนียมต ่ากว่าเมื่อใหป้จัจยั
อื่นคงที่ โดยในแบบจ าลองได้แปลง ER และ MF ในอยู่ในรูปลอการทิมึธรรมชาต ิ(Natural 
Logarithm) เพื่อใหค้่าสมัประสทิธิท์ีไ่ดส้ะทอ้นถงึความยดืหยุน่ 
    ความยดืหยุ่นเป็นเครื่องมอืวดัความอ่อนไหวของปรมิาณอุปสงค์เมื่อ
ระดบัราคาเปลี่ยนแปลงไป หรอืเป็นการพจิารณาว่าเปอรเ์ซน็การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณอุป
สงคต่์อเปอรเ์ซน็การเปลีย่นแปลงของราคาเท่ากบัเท่าไหร่ ซึง่ค่าของความยดืหยุ่นนี้จะมคี่าเป็น
ลบเสมอ เพราะจากกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) ที่ว่าราคามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
ปรมิาณอุปสงคเ์มือ่ใหป้จัจยัอื่นคงที ่โดยในงานศกึษาน้ี ราคา คอื ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม 
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ส่วนปรมิาณอุปสงค ์คอื ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน โดยชื่อของความยดืหยุ่นทีศ่กึษาต่อจาก
นี้จะเรยีกว่า ความยดืหยุน่ของการลงทุนต่อค่าธรรมเนียม หรอืเรยีกสัน้ๆว่า ความยดืหยุน่ 
    ค่าของความยืดหยุ่นสามารถระบุรายรบัที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
เปลีย่นแปลงของค่าธรรมเนียมไดโ้ดยค านวณไดจ้ากสมการที ่3.5 ดงันี้ 
      
    MR = 1 + ε (3.5) 
 
    โดยที ่MR คอื รายรบัส่วนเพิม่ (Marginal Revenue) และ ε คอื ความ
ยดืหยุ่นของการลงทุนต่อค่าธรรมเนียมทีม่คี่าน้อยกว่าศูนยเ์สมอ ถ้าความยดืหยุ่นมคี่ามากกว่า  
-1 หมายความว่ากองทุนมคีวามยดืหยุ่นน้อย (Inelastic) ซึง่จะท าใหร้ายรบัส่วนเพิม่จากสมการ
ที่ 3.5 มคี่าเป็นบวก แสดงว่าการเพิม่ค่าธรรมเนียมจะท าให้รายรบัของกองทุนเพิม่สูงขึ้นได้
เพราะทรพัยส์นิสุทธริวมลดลงน้อยกว่าการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียม แต่ถ้าความยดืหยุ่น น้อย
กว่า -1 หมายความว่ากองทุนมคีวามยดืหยุ่นมาก (Elastic) ซึ่งจะท าให้รายรบัส่วนเพิม่จาก
สมการที ่3.5 มคี่าเป็นลบ แสดงว่าการเพิม่ค่าธรรมเนียมจะท าใหร้ายรบัของกองทุนลดลงดว้ย
เหตุผลตรงขา้มกนั ดงันัน้ในกรณีนี้จงึควรลดค่าธรรมเนียมเพื่อให้รายรบัเพิม่ขึ้น และถ้าความ
ยดืหยุ่นเท่ากบั -1 หมายความว่าค่าธรรมเนียมอยู่ในระดบัที่ท าให้กองทุนมรีายรบัสูงสุดเพราะ
รายรบัส่วนเพิม่จากสมการที ่3.5 เท่ากบัศูนย ์การปรบัเปลี่ยนค่าธรรมเนียมจงึไม่สามารถเพิม่
รายรบัไดแ้ลว้ 
    2)  กลุ่มผลตอบแทนแก่นกัลงทุน  
    Sharpe Ratio (SHR) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทรพัยส์นิสุทธิ
รวม เนื่องจากกองทุนที่มผีลการด าเนินงานทีด่จีะท าให้นักลงทุนเกดิความพอใจมากขึน้ ดงันัน้
นกัลงทุนจงึควรมกีารลงทุนในกองทุนดงักล่าวสงูขึน้ตามมา  
    3)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
    ทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. (TNACOM) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคอื การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนในกองทุนที่อยู่ใน บลจ. เดยีวกนัสามารถท าได้สะดวกมากกว่าการสับเปลี่ยนไป
ลงทุนในกองทุนที่อยู่ต่าง บลจ. เพยีงแต่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยน ท าให้ต้นทุน
โดยรวมของนักลงทุนที่ลงทุนกองทุนใน บลจ. เดยีวกนัน้อยกว่าลงทุนในกองทุนหลากหลาย 
บลจ. ประการที่สองคอื บลจ. ที่มทีรพัย์สนิสุทธริวมที่มาก ย่อมมชีื่อเสยีงมากกว่า บลจ. ที่มี
ทรพัย์สินสุทธริวมน้อย ดงันัน้นักลงทุนจงึมคีวามเชื่อใจในการบรหิารกองทุนในกองทุนที่อยู่
ภายใต ้บลจ. ทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมมากกว่า 
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    อายุของกองทุน (AGE) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทรพัยส์นิสุทธิ
รวม เพราะกองทุนทีม่อีายมุากกว่าจะมเีวลาในการสะสมทรพัยส์นิสุทธริวมนานกว่า และกองทุน
ทีอ่ายมุากกว่ายอ่มมชีื่อเสยีงในความสามารถในการบรหิารกองทุนมากกว่า 
    อตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน (TO) ควรมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัผลการ
ด าเนินงาน เนื่องจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ที่มากขึ้นท าให้เกิดต้นทุนในการท าธุรกรรมของ
กองทุนมากขึน้ ซึง่จะท าใหก้องทุนมทีรพัยส์นิสุทธลิดลงโดยอตัโนมตั ิ
    กองทุนรวมที่สงักดั บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ (BANK) ไม่
สามารถสรุปแน่ชัดได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละ
ประเทศ 
    4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน  
    ไม่สามารถสรุปข้อสมมติฐานได้อย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับระดับการ
ยอมรบัความเสีย่งของนกัลงทุนกองทุนรวมในแต่ละประเทศ 
    5)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
    ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการลงทุนของแต่ละ
ประเทศว่านิยมลงทุนในกองทุนอยา่งไร 
 

3.4  ผลการศึกษา 
 
 ส าหรบังานวิจยันี้จะใช้ข้อมูลรายปี ของกองทุนรวมประเภทต่างๆ 5 ประเทศ ได้แก่ 
กองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ โดยใชข้อ้มลูตัง้แต่ พ.ศ. 
2552 – 2556 ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวน ามาจากฐานขอ้มูล Morningstar Direct และ Thomson 
Reuters Eikon โดยผลการศกึษาจะแสดงภาพรวมของขอ้มูล ผลการวจิยัแบบจ าลองปจัจยั
ก าหนดผลการด าเนินงาน และผลการวจิยัแบบจ าลองปจัจยัก าหนดการลงทุน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 
 3.4.1  ภาพรวมของข้อมลู 
 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษามปีระเดน็ทีน่่าสนใจต่างๆดงันี้ 
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ภาพท่ี 3.2  ค่ามธัยฐานของผลการด าเนินงานทีว่ดัโดยวธิต่ีางๆ ของกองทุนรวมตราสารทุนของ

แต่ละประเทศใน AEC พ.ศ. 2552 – 2556 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนของแต่ละประเทศใน 
AEC พ.ศ. 2552 – 2556 โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนก่อนปรบัความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่ง ไดแ้ก่ Sharpe Ratio Sortino Ratio และ Information Ratio 
จากภาพที่ 3.2 พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมผีลการด าเนินงานอยู่ในล าดบัที่ดทีี่สุดในทุก
มาตรวดั ล าดบัรองลงมาคอืกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์ ส่วนกองทุนรวมอกี 3 ประเทศจะมี
ล าดบัทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละมาตรวดั 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ทรพัยส์นิสุทธริวมต่อกองทุนแบ่งตามนโยบายของกองทุนรวมแต่ละประเทศใน 
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ภาพท่ี 3.4  สดัส่วนทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนแต่ละนโยบายแบ่งตามประเทศใน AEC พ.ศ. 

2556 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5  ส่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีม่นีโยบายบรหิารเชงิรกุ (Active Fund) และนโยบาย
บรหิารเชงิรบั (Passive Fund) ของกองทุนรวมประเทศต่างๆ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.6  ส่วนแบ่งตลาดระหว่างบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีอ่ยูแ่ละไมอ่ยูใ่นเครอื

ธนาคารพาณิชยข์องแต่ละประเทศใน AEC พ.ศ. 2556 
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จากภาพที ่3.3 จะพบว่ากองทุนรวมของไทยมขีนาดเลก็ โดยเฉพาะกองทุนรวมตราสาร
ทุนและกองทุนรวมผสมที่มขีนาดเล็กที่สุดใน AEC ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงนิที่กองทุนรวม
ประเทศไทยมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส ์ส่วนกองทุนรวมที่
มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดคอื กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินสท์ี่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเกอืบทุกนโยบายกองทุน 
ยกเวน้กองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมผสมทีเ่ป็นรองกองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์

จากภาพที่ 3.4 พบว่ากองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี มสีดัส่วน
เป็นกองทุนรวมสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศไทยและฟิลปิปินส์กลบัมสีดัส่วนในกองทุน
รวมตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ กองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซยีมสีดัส่วนของกองทุนรวม
ตลาดเงินมากกว่าประเทศอื่นๆ ส่วนกองทุนรวมประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียมสีดัส่วน
กองทุนรวมผสมมากกว่าประเทศอื่นๆ และกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์มสีดัส่วนของกองทุน
รวมอื่นๆ มากกว่าประเทศอื่นๆ 

จากภาพที ่3.5 ไดแ้บ่งออกกองทุนออกเป็นกองทุนทีม่นีโยบายบรหิารเชงิรุก คอืกองทุน
ทีม่อีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 100 ขึน้ไป และกองทุนทีม่นีโยบายบรหิารเชงิรบั 
คอืกองทุนที่มอีตัราซื้อขายหมุนเวยีนหลกัทรพัย์น้อยกว่า 100 จากภาพพบว่ากองทุนรวม
ประเทศไทยมสี่วนแบ่งการตลาดเป็นกองทุนทีม่กีารบรหิารเชงิรุกมากกว่าเชงิรบั แตกต่างจาก
กองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีที่มีส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่มมีกีาร
บรหิารเชงิรบัมากกว่าเชงิรกุ  

จากภาพที่ 3.6 พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่สังกัด บลจ. ที่อยู่ในเครือ
ธนาคารพาณิชย์เช่นเดยีวกบักองทุนรวมประเทศมาเลเซยีและฟิลปิปินส์  แต่กองทุนรวมของ
ประเทศไทยมสีดัส่วนที่มากที่สุด เหตุผลเนื่องมาจากนักลงทุนไทยนิยมซื้อขายกองทุนผ่าน
ธนาคาร (Alpert et al., 2013) ซึง่ธนาคารย่อมขายเฉพาะกองทุนทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารนัน้อย่าง
แน่นอน ในขณะที่กองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีกลบัมสีดัส่วนของกองทุนที่ไม่ได้
สงักดั บลจ. ทีอ่ยูใ่นเครอืธนาคารมากกว่า ซึง่สงิคโปรม์สีดัส่วนทีม่ากทีสุ่ด 

 
3.4.2  ผลการวิจยัแบบจ าลองปัจจยัก าหนดผลการด าเนินงาน 
ผลการวจิยัแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 

แบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนทุกนโยบาย พ.ศ. 2556 แบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนทุกนโยบาย 
พ.ศ. 2552 – 2556 และแบบจ าลองของขอ้มลูกองทุนตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 เพื่อใชใ้น
การวเิคราะห์แบบจ าลองระยะสัน้และระยะยาว โดยขอ้มูลกองทุนตราสารทุนไดใ้ชข้อ้มลูเฉพาะ
ในระยะยาวเท่านัน้ เนื่องจากถ้าใชข้อ้มลูเพยีง พ.ศ. 2556 จะท าใหจ้ านวนขอ้มลูน้อยเกนิไปจน
แบบจ าลองไม่สามารถเชื่อถอืได้ และเนื่องจากขอ้มลูอตัราส่วนค่าใชจ้่ายมเีฉพาะกองทุนรวม 3 
ประเทศ ได้แก่ กองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร์ และมาเลเซยี ดงันัน้แบบจ าลองที่ใช้ศึกษา
ปจัจยัก าหนดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายจะใชข้อ้มลูเพยีง 3 ประเทศนี้เท่านัน้  
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ในการศกึษาแบบจ าลองที่ก าหนด Information Ratio การใชด้ชันีชีว้ดัไม่สามารถใช้
ดชันี MSCI Southeast Asia ได้ เนื่องจากไม่มใีนฐานขอ้มูล Morningstar Direct ดงันัน้จงึ
เลอืกใชด้ชันี MSCI Asia Apex 50 PR USD แทน ซึง่มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์บัดชันี 
MSCI Southeast Asia เท่ากบั 0.8296 ดงันัน้จงึมคีวามเหมาะสมทีใ่ชแ้ทนดชันีเดมิมากทีสุ่ด   

 3.4.2.1  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทน  
  โดยแบ่งผลการประมาณออกเป็นแบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลู พ.ศ. 2556 และขอ้มลู 

พ.ศ. 2552 – 2556 ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ผสม มผีลการประมาณค่าดงันี้ 
       1) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยให้ตวัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 
2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.1 และ 3.2 ซึง่เป็นการประมาณโดย
ใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) พร้อมได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แล้วด้วยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแล้วสรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้  
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ตารางท่ี 3.1 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยให้
ตวัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้่าย พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย 

Constant 
11.2500 7.9957 51.923 22.6352 
(1.47) (0.67) (2.00)** (1.64) 

ER 
-0.5942 -1.0698 -1.7048 0.0839 
(-0.98) (-0.96) (-1.02) (0.12) 

DFFEE 
0.9530 0.6208 5.5121 0.9205 
(1.01) (0.42) (1.87)* (0.67) 

DBFEE 
-1.9241 -2.2682 7.0064 2.5324 
(-1.53) (-1.43) (1.77)* (1.03) 

lnTNA 
0.1499 0.1505 -0.1513 0.2847 
(0.82) (0.53) (-0.38) (0.92) 

lnTNACOM 
-1.0037 -1.3635 -2.7300 -0.6745 

(-3.75)*** (-2.23)** (-2.19)** (-1.82)* 

lnAGE 
0.9897 1.8037 1.2952 -1.2232 
(1.63) (2.03)** (1.21) (-0.99) 

lnTO 
0.1028 0.4874 -1.1585 0.8548 
(0.29) (0.83) (-1.56) (2.09)** 

DBANK 
-0.0082 2.0821 -1.0045 -0.209 
(-0.01) (1.41) (-0.25) (-0.17) 

DFIF 
0.8290 3.3679 5.3353 -2.2800 
(0.85) (1.64) (2.43)** (-1.75)* 

DEQ 
2.6499 5.0423 2.2580 0.8712 

(2.98)*** (3.02)*** (1.18) (0.90) 

DFI 
1.9739 2.9883 0.4543 0.9178 
(1.93)* (2.06)** (0.16) (0.51) 

DSG 
2.8332 

   (1.49) 
   

DMY 
5.0974 

   (4.17)***       
Adj R2 11.68% 6.34% 1.44% 2.20% 
#Fund 901 395 147 359 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.2  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยให้
ตวัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Constant 
10.9276 6.7003 43.0429 21.7244 18.7952 15.8082 
(1.79)* (0.56) (1.65) (1.57) (1.02) (0.61) 

MF 
-1.6691 -1.8070 0.0588 0.5218 -1.0117 -0.2906 
(-1.28) (-1.42) (0.02) (0.36) (-1.24) (-0.23) 

DFFEE 
0.3687 0.8644 5.5570 0.9084 -0.6171 2.1486 
(0.50) (0.59) (1.76)* (0.68) (-0.34) (0.67) 

DBFEE 
-1.3646 -2.3026 6.0229 2.5599 -1.7838 0.9865 
(-1.34) (-1.48) (1.72)* (1.04) (-0.63) (0.65) 

lnTNA 
0.1889 0.1861 -0.0603 0.2956 1.1189 -0.2555 
(1.18) (0.67) (-0.16) (0.92) (1.57) (-0.58) 

lnTNACOM 
-0.9924 -1.3695 -2.5443 -0.6661 -2.4204 -0.2834 

(-4.19)*** (-2.31)** (-1.97)* (-1.77)* (-3.66)*** (-0.46) 

lnAGE 
1.1382 1.9255 1.4826 -1.2338 1.5533 -1.7617 
(2.22)** (2.24)** (1.32) (-0.99) (2.04)** (-0.54) 

lnTO 
N/A 0.5017 -1.1357 0.8888 N/A N/A 

 

(0.86) (-1.52) (2.17)** 
  DBANK 

0.3943 2.1561 -1.5385 -0.2204 1.6264 6.1727 
(0.48) (1.49) (-0.38) (-0.18) (0.86) (1.93)* 

DFIF 
0.9812 3.3702 4.2187 -2.3959 -5.3927 2.7273 
(1.06) (1.65) (1.99)** (-1.80)* (-2.61)*** (1.00) 

DEQ 
2.4317 5.3655 1.9657 0.7279 -2.2415 2.0581 

(3.11)*** (3.07)*** (0.99) (0.69) (-1.70)* (0.71) 

DFI 
0.3615 2.7782 1.1343 1.0222 -5.6924 0.1123 
(0.42) (2.01)** (0.39) (0.56) (-4.00)*** (0.04) 

DSG 
3.1568 

     (1.69) 
     DMY 

5.9025 
     (5.52)*** 
     DID 

-3.9223 
     (-2.79)*** 
     

DPH 
-4.8039 

     (-4.22)***           
Adj R2 17.96% 6.71% 7.25% 2.23% 23.85% 20.54% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ไม่พบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอยา่งมนียัส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ พบว่ากองทุนรวม
ประเทศสงิคโปรท์ีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืเกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วย
ลงทุนจะมผีลตอบแทนสงูกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนีัยส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอย่างมนีัยส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ แต่พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินสุทธิรวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนใน
ทศิทางลบอยา่งมนียัส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ ยกเวน้กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินสเ์พยีง
ประเทศเดยีว 
        ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทย
และอนิโดนีเซยี ถ้ากองทุนมอีายุมากขึ้นจะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลี่ยสูงมากขึ้น
อยา่งมนียัส าคญั ถา้กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมอีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท า
ให้ผลตอบแทนของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนัยส าคญั พบว่ากองทุนรวม
ประเทศฟิลปิปินส์บรหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะมอีตัราผลตอบแทน
สงูกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        กองทุนรวมประเทศสงิคโปรท์ี่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี
อตัราผลตอบแทนสงูกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั ตรงขา้มกบักองทุนรวมประเทศ
มาเลเซยีและอนิโดนีเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราผลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนที่
ไมม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้
ทัง้ 5 หรอื 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยมี
ผลตอบแทนโดยเฉลีย่สงูกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารทุน
และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศอนิโดนีเซยีมผีลตอบแทนโดยเฉลี่ยต ่ากว่ากองทุนประเภท
อื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมผีลตอบแทนโดยเฉลีย่สูงทีสุ่ด 
รองลงมาคอืกองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่ผีลตอบแทนไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั 
ล าดับถัดมาคือกองทุนรวมประเทศอินโดนีเซีย และกองทุนรวมประเทศฟิลิปปินส์ที่มี
ผลตอบแทนน้อยทีสุ่ดใน 5 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.3   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 

Independent Variable 
Return 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
28.1434 11.6822 29.7152 10.1295 
(1.20) (1.54) (1.29) (1.55) 

ER 
2.0538 1.9720 

  (2.51)** (2.64)*** 
  

MF 
  

3.5491 3.6734 

  

(1.80)* (1.94)* 

DFFEE 
0.5513 0.4850 0.6035 0.3949 
(0.48) (0.35) (0.61) (0.33) 

DBFEE 
2.10 2.1853 1.6829 2.0492 

(1.72)* (1.04) (1.33) (1.00* 

lnTNA 
0.6414 0.3676 0.5346 0.3124 
(1.77)* (1.26) (1.71)* (1.17) 

lnTNACOM 
-0.4882 -0.3612 -0.4809 -0.3189 
(-0.74) (-0.78) (-0.80) (-0.77) 

lnAGE 
-1.6287 0.3165 -1.7051 0.4138 
(-1.34) (0.97) (-1.33) (1.22) 

lnTO 
-1.4561 -0.7763 -1.4133 -0.7549 
(-1.40) (-1.27) (-1.40) (-1.26) 

DBANK 
-0.1649 -0.6052 -0.2507 -0.6642 
(-0.26) (-1.31) (-0.46) (-1.59) 

DFIF 
-7.3570 -4.7513 -7.4692 -4.8729 

(-3.35)*** (-3.28)*** (-3.04)*** (-2.90)*** 

DEQ 
5.4387 4.5735 4.7501 3.7503 
(2.53)** (2.38)** (2.84)*** (2.59)*** 

DFI 
-1.0708 -1.7861 -1.0176 -1.6112 
(-0.65) (-0.84) (-0.68) (-0.83) 

DSG 
-3.2563 -3.4202 -2.6093 -2.7264 
(-1.39) (-1.63) (-1.02) (-1.43) 

DMY 
-5.3795 -5.2398 -6.4197 -6.1136 
(-1.30) (-1.54) (-1.34) (-1.54) 

Adj R2 9.66% 37.88% 9.46% 37.74% 
#Fund 1016 1016 1009 1009 

SIC 8.40 8.03 8.40 8.03 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.4   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
67.2008 13.7382 67.2008 73.3068 13.4863 73.3068 
(1.92)* (1.37) (1.92)* (1.97)** (1.26) (1.97)** 

ER 
3.7986 3.3578 3.7986 

   (3.63)*** (3.19)*** (3.63)*** 
   

MF 
   

1.8537 2.5018 1.8537 

   

(1.44) (1.74)* (1.44) 

DFFEE 
0.7155 0.3235 0.7155 1.4218 0.4518 1.4218 
(0.35) (0.13) (0.35) (0.64) (0.18) (0.64) 

DBFEE 
-0.1897 -0.2883 -0.1897 0.0144 0.2082 0.0144 
(-0.11) (-0.22) (-0.11) (0.01) (0.15) (0.01) 

lnTNA 
0.5353 0.3697 0.5353 0.2891 0.2062 0.2891 
(2.46)** (1.44) (2.46)** (1.41) (0.78) (1.41) 

lnTNACOM 
-2.0946 -1.0904 -2.0946 -2.0868 -1.0206 -2.0868 
(-2.04)** (-2.16)** (-2.04)** (-2.09)** (-1.95)* (-2.09)** 

lnAGE 
-1.5139 2.2452 -1.5139 -1.5082 2.5947 -1.5082 
(-1.26) (7.22)*** (-1.26) (-0.95) (3.72)*** (-0.95) 

lnTO 
-2.7443 -1.1382 -2.7443 -2.7674 -1.0901 -2.7674 
(-1.76)* (-1.84)* (-1.76)* (-1.82)* (-1.84)* (-1.82)* 

DBANK 
2.4062 -0.5486 2.4062 2.4076 -0.7639 2.4076 
(1.01) (-0.36) (1.01) (1.01) (-0.49) (1.01) 

DFIF 
-17.1126 -9.2420 -17.1126 -16.8380 -8.5325 -16.8380 
(-3.49)*** (-2.19)** (-3.49)*** (-3.33)*** (-1.99)** (-3.33)*** 

DEQ 
9.7970 8.2295 9.7970 10.7822 8.4556 10.7822 
(2.29)** (2.14)** (2.29)** (2.68)*** (2.31)** (2.68)*** 

DFI 
-1.3441 -6.0099 -1.3441 -2.6427 -6.2956 -2.6427 
(-0.44) (-1.48) (-0.44) (-0.79) (-0.65) (-0.79) 

Adj R2 24.55% 56.07% 24.55% 23.74% 56.00% 23.74% 
#Fund 420 420 420 411 411 411 

SIC 8.56 8.03 
 

8.57 8.04 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.5   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-30.6441 -8.6962 -30.6441 -9.2292 5.1305 -9.2292 
(-1.68)* (-1.22) (-1.68)* (-0.36) (0.76) (-0.36) 

ER 
2.9969 1.2346 2.9969 

   (2.22)** (1.92)* (2.22)** 
   

MF 
   

6.2393 5.6034 6.2393 

   

(1.71)* (1.97)** (1.71)* 

DFFEE 
1.8194 0.6071 1.8194 0.4803 -1.4625 0.4803 
(0.74) (0.34) (0.74) (0.21) (-1.24) (0.21) 

DBFEE 
-4.3732 -3.4027 -4.3732 -3.4507 -2.9683 -3.4507 

(-4.33)*** (-2.09)** (-4.33)*** (-3.01)*** (-1.69)* (-3.01)*** 

lnTNA 
0.7833 -0.0226 0.7833 0.6189 -0.0667 0.6189 
(1.13) (-0.10) (1.13) (1.05) (-0.33) (1.05) 

lnTNACOM 
1.4190 1.0741 1.4190 0.5377 0.3819 0.5377 
(1.53) (1.03) (1.53) (0.69) (1.04) (0.69) 

lnAGE 
-0.8508 -0.2599 -0.8508 -0.7182 -0.1030 -0.7182 
(-0.50) (-0.23) (-0.50) (-0.41) (-0.10) (-0.41) 

lnTO 
-0.5352 -0.7405 -0.5352 -1.0225 -1.1623 -1.0225 
(-1.93)* (-3.19)*** (-1.93)* (-2.18)** (-3.88)*** (-2.18)** 

DBANK 
-2.0727 -0.4362 -2.0727 -1.9022 -0.6476 -1.9022 
(-1.02) (-0.20) (-1.02) (-0.97) (-0.30) (-0.97) 

DFIF 
-5.3820 -5.5496 -5.3820 -5.3604 -5.9920 -5.3604 
(-2.35)** (-1.95)* (-2.35)** (-1.91)* (-1.82)* (-1.91)* 

DEQ 
3.9537 2.3495 3.9537 3.8358 2.1383 3.8358 
(1.46) (1.10) (1.46) (1.42) (1.03) (1.42) 

DFI 
2.8570 2.9395 2.8570 3.0741 4.2339 3.0741 

(2.69)*** (2.59)*** (2.69)*** (1.58) (2.25)** (1.58) 
Adj R2 1.27% 50.64% 1.27% 2.12% 52.77% 2.12% 
#Fund 190 190 190 190 190 190 

SIC 8.82 8.16 
 

8.84 8.14 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.6   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
29.4439 15.5798 35.1632 25.9068 11.1964 31.1561 
(1.77)* (2.49)** (1.75)* (2.24)** (1.98)** (2.21)** 

ER 
0.1364 0.3602 0.1358 

   (0.72) (1.87)* (0.65) 
   

MF 
   

0.2577 0.1130 0.3991 

   

(0.24) (0.13) (0.32) 

DFFEE 
0.7388 0.4769 0.9296 0.6851 0.4879 0.8486 
(1.19) (0.69) (1.47) (0.92) (0.65) (1.08) 

DBFEE 
-1.9110 -0.5553 -1.9535 -1.6412 -0.2439 -1.6561 
(-1.10) (-0.61) (-0.98) (-1.10) (-0.32) (-0.97) 

lnTNA 
0.3428 0.1968 0.3842 0.3505 0.1901 0.4034 
(2.28)** (1.16) (2.38)** (1.72)* (1.03) (1.76)* 

lnTNACOM 
-0.3643 -0.3261 -0.4390 -0.2836 -0.2200 -0.3535 
(-0.96) (-0.93) (-0.97) (-0.89) (-0.68) (-0.94) 

lnAGE 
-2.3418 -0.6729 -2.9543 -2.1731 -0.3783 -2.7869 
(-2.26)** (-2.58)*** (-2.36)** (-2.35)** (-2.07)* (-2.49)** 

lnTO 
-0.4212 -0.0220 -0.4754 -0.3662 0.0327 -0.4139 
(-1.04) (-0.12) (-1.02) (-1.05) (0.23) (-1.03) 

DBANK 
0.0214 0.2164 0.0238 0.0132 0.2070 0.0186 
(0.06) (1.05) (0.05) (0.04) (0.99) (0.04) 

DFIF 
-2.7202 -0.8901 -3.1985 -2.6071 -0.6430 -3.1062 
(-2.09)** (-1.42) (-1.94)* (-2.03)** (-1.25) (-1.90)* 

DEQ 
1.3463 1.1622 1.4514 1.2684 1.1725 1.3327 
(1.74)* (1.75)* (1.58) (2.79)*** (2.85)*** (2.49)** 

DFI 
0.3689 1.4372 0.2591 0.4843 1.4835 0.4215 
(0.47) (3.57)*** (0.29) (0.76) (3.09)*** (0.59) 

Adj R2 1.15% 23.28% 1.62% 0.96% 22.46% 1.42% 
#Fund 406 406 406 408 408 408 

SIC 7.83 7.59 
 

7.83 7.60 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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       2) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดผลตอบแทนของ
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.3 และ 3.6 สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าถ้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการของ
กองทุนรวมในทุกประเทศเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั ยกเวน้กองทุนประเทศมาเลเซยีทีไ่มพ่บว่าถ้าค่าธรรมเนียมการ
จดัการเปลีย่นแปลงไปจะท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอย่าง
มนีัยส าคญั ไม่พบว่ามีกองทุนรวมประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมี
ผลตอบแทนสงูกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมประเทศสงิคโปรท์ีเ่กบ็
ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อย่างมนีัยส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอย่างมีนัยส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ แต่พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินสุทธิรวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนใน
ทศิทางลบอยา่งมนียัส าคญัในกองทุนรวมประเทศสงิคโปรป์ระเทศเดยีว 
        พบว่ ากองทุนรวมประ เทศไทยถ้ ามีอ ายุมากขึ้นจะท า ให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อยา่งมนีัยส าคญั แตกต่างจากกองทุนรวมประเทศ
มาเลเซยีทีม่อีายมุากขึน้จะท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลีย่ลดลงอย่างมนียัส าคญั 
        ถ้ากองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์มอีตัราซื้อขายหมุนเวยีน
เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามอย่างมี
นัยส าคญั ไม่พบว่ากองทุนรวมประเทศใดที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคาร
พาณชิย ์จะมอีตัราผลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยและ
สงิคโปรท์ี่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราผลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบาย
อย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสาร
ทุนประเทศไทยและมาเลเซียมีผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารตราสารหนี้พบว่ากองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมี
ผลตอบแทนโดยเฉลีย่สงูกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        ไม่พบว่ากองทุนรวมที่จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมี
ผลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนรวมประเทศไทยอยา่งมนียัส าคญั 
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ตารางท่ี 3.7   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม         
ตราสารทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
42.6916 21.7968 42.6916 45.6109 19.1761 45.6109 
(1.40) (2.08)** (1.40) (1.57) (1.95)* (1.57) 

ER 
0.9288 0.3940 0.9288 

   (1.50) (0.94) (1.50) 
   

MF 
   

1.7922 1.5149 1.7922 

   

(1.43) (1.19) (1.43) 

DFFEE 
-1.7953 -2.0608 -1.7953 -1.3879 -1.9458 -1.3879 
(-2.10)** (-1.64) (-2.10)** (-1.78)* (-1.66) (-1.78)* 

DBFEE 
2.0619 1.8468 2.0619 1.6976 1.9017 1.6976 
(1.29) (1.57) (1.29) (1.04) (1.56) (1.04) 

lnTNA 
0.3926 -0.1419 0.3926 0.2801 -0.1708 0.2801 
(1.24) (-1.27) (1.24) (1.03) (-1.69) (1.03) 

lnTNACOM 
-0.1092 0.0023 -0.1092 -0.0998 0.0992 -0.0998 
(-0.16) (0.00) (-0.16) (-0.16) (0.21) (-0.16) 

lnAGE 
-2.5826 0.2347 -2.5826 -2.8872 0.1706 -2.8872 
(-1.48) (0.50) (-1.48) (-1.64) (0.47) (-1.64) 

lnTO 
-1.2763 -0.0206 -1.2763 -1.2251 -0.0156 -1.2251 
(-0.93) (-0.03) (-0.93) (-0.95) (-0.02) (-0.95) 

DBANK 
-0.2128 -0.6165 -0.2128 -0.2368 -0.5394 -0.2368 
(-0.26) (-1.06) (-0.26) (-0.33) (-1.06) (-0.33) 

DFIF 
-8.8203 -5.4581 -8.8203 -8.6050 -5.1935 -8.6050 

(-3.14)*** (-2.54)** (-3.14)*** (-2.86)*** (-2.24)** (-2.86)*** 

DSG 
-4.0601 -5.1911 -4.0601 -3.8649 -4.9116 -3.8649 
(-2.48)** (-3.71)*** (-2.48)** (-2.64)*** (-4.46)*** (-2.64)*** 

DMY 
-9.0442 -9.2095 -9.0442 -9.9704 -9.6965 -9.9704 
(-1.54) (-1.83)* (-1.54) (-1.61) (-1.82)* (-1.61) 

Adj R2 10.71% 51.31% 10.71% 10.48% 50.56% 10.48% 
#Fund 546 546 546 539 539 539 

SIC 8.62 8.03 
 

8.61 8.04 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.8   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม       
ตราสารทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
118.5161 17.8264 118.5161 132.6734 20.3052 132.6734 
(2.29)** (1.63) (2.29)** (2.46)** (1.75)* (2.46)** 

ER 
1.8159 -0.0134 1.8159 

   (5.96)*** (-0.02) (5.96)*** 
   

MF 
   

-1.5598 -1.5359 -1.5598 

   

(-1.95)* (-1.62) (-1.95)* 

DFFEE 
-1.7740 -0.5592 -1.7740 -0.8719 -0.1392 -0.8719 
(-0.79) (-0.20) (-0.79) (-0.34) (-0.04) (-0.34) 

DBFEE 
0.2693 0.1115 0.2693 0.2862 0.4338 0.2862 
(0.12) (0.08) (0.12) (0.13) (0.32) (0.13) 

lnTNA 
-0.3048 0.4469 -0.3048 -0.5572 0.4391 -0.5572 
(-1.67)* (2.66)*** (-1.67)* (-1.93)* (2.39)** (-1.93)* 

lnTNACOM 
-1.8908 -0.8442 -1.8908 -1.7886 -0.8683 -1.7886 
(-1.86)* (-2.10)** (-1.86)* (-1.81)* (-2.65)*** (-1.81)* 

lnAGE 
-4.4840 2.2023 -4.4840 -5.6583 1.9065 -5.6583 
(-1.77)* (5.11)*** (-1.77)* (-1.87)* (5.54)*** (-1.87)* 

lnTO 
-3.2983 -0.0116 -3.2983 -3.0469 0.3087 -3.0469 
(-1.60) (-0.02) (-1.60) (-1.50) (0.39) (-1.50) 

DBANK 
2.4784 -1.8999 2.4784 2.7742 -1.357 2.7742 
(0.80) (-0.94) (0.80) (1.01) (-0.78) (1.01) 

DFIF 
-23.3418 -10.4804 -23.3418 -22.8179 -9.7173 -22.8179 
(-3.21)*** (-1.53) (-3.21)*** (-3.00)*** (-1.38) (-3.00)*** 

Adj R2 13.82% 73.40% 13.82% 12.38% 73.04% 12.38% 
#Fund 199 199 199 191 191 191 

SIC 8.94 7.79 
 

8.95 7.80 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.9   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม       
ตราสารทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-41.9414 -13.6170 -41.9414 0.8996 17.7354 0.8996 
(-2.16)** (-0.89) (-2.16)** (0.03) (1.02) (0.03) 

ER 
2.9809 0.8982 2.9809 

   (4.19)*** (2.07)** (4.19)*** 
   

MF 
   

6.3034 6.1321 6.3034 

   

(1.89)* (2.09)** (1.89)* 

DFFEE 
12.7826 3.7508 12.7826 10.2909 -1.5105 10.2909 
(1.17) (0.54) (1.17) (1.05) (-0.26) (1.05) 

DBFEE 
-4.6102 -5.8515 -4.6102 -3.1122 -5.4749 -3.1122 
(-1.36) (-1.2) (-1.36) (-0.89) (-1.10) (-0.89) 

lnTNA 
0.5640 -0.2747 0.5640 0.4712 -0.3316 0.4712 
(0.73) (-1.26) (0.73) (0.64) (-1.51) (0.64) 

lnTNACOM 
1.9880 1.1586 1.9880 0.2331 -0.2405 0.2331 

(2.61)*** (1.49) (2.61)*** (0.19) (-0.32) (0.19) 

lnAGE 
-1.3701 0.5583 -1.3701 -1.5607 0.7752 -1.5607 
(-0.54) (0.39) (-0.54) (-0.60) (0.57) (-0.60) 

lnTO 
-0.5617 -0.3971 -0.5617 -1.3355 -1.1974 -1.3355 
(-1.84)* (-1.67)* (-1.84)* (-3.45)*** (-4.49)*** (-3.45)*** 

DBANK 
-2.3881 -0.2718 -2.3881 -1.8601 -0.1885 -1.8601 
(-0.90) (-0.09) (-0.90) (-0.76) (-0.07) (-0.76) 

DFIF 
-4.9433 -5.6267 -4.9433 -4.6481 -5.9441 -4.6481 
(-2.13)** (-2.34)** (-2.13)** (-1.90)* (-2.34)** (-1.90)* 

Adj R2 2.88% 54.06% 2.88% 1.19% 56.02% 1.19% 
#Fund 121 121 121 121 121 121 

SIC 8.90 8.17 
 

8.91 8.15 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.10   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      
ตราสารทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
38.6209 29.1407 42.4650 41.6270 28.2671 45.5473 
(2.42)** (3.48)*** (2.36)** (3.25)*** (2.95)*** (3.13)*** 

ER 
-0.3075 0.1620 -0.2688 

   (-0.63) (0.40) (-0.53) 
   

MF 
   

-3.3980 -2.6259 -3.4100 

   

(-2.87)*** (-1.63) (-2.77)*** 

DFFEE 
0.3214 0.0733 0.5179 0.0701 -0.2242 0.2685 
(0.35) (0.09) (0.54) (0.07) (-0.25) (0.25) 

DBFEE 
-3.4716 -2.0982 -3.5532 -3.1668 -1.5996 -3.2557 
(-2.25)** (-2.72)*** (-2.14)** (-2.55)** (-2.03)** (-2.47)** 

lnTNA 
0.3476 -0.1293 0.4246 0.4344 -0.0025 0.5149 
(1.58) (-0.4) (1.83)* (1.95)* (-0.01) (2.11)** 

lnTNACOM 
-0.3126 -0.1682 -0.4061 -0.2987 -0.1035 -0.3966 
(-0.84) (-0.35) (-1.00) (-0.79) (-0.20) (-0.99) 

lnAGE 
-3.0512 -1.5271 -3.4342 -3.0474 -1.3939 -3.4319 

(-3.04)*** (-4.9)*** (-3.01)*** (-3.45)*** (-3.66)*** (-3.39)*** 

lnTO 
-0.8212 -0.4961 -0.9112 -0.8438 -0.3419 -0.9221 
(-1.19) (-0.93) (-1.22) (-1.33) (-0.81) (-1.34) 

DBANK 
0.2948 0.2296 0.3223 0.4272 0.4041 0.4540 
(0.64) (0.42) (0.64) (0.95) (0.85) (0.91) 

DFIF 
-4.4040 -2.7801 -4.6296 -3.5692 -2.0682 -3.7997 
(-2.38)** (-3.14)*** (-2.19)** (-2.06)** (-2.46)** (-1.92)* 

Adj R2 2.57% 26.51% 2.84% 2.48% 25.65% 2.74% 
#Fund 226 226 226 227 227 227 

SIC 7.96 7.71 
 

7.96 7.71 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       3) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.7 และ 3.10 ซึง่เป็นการประมาณโดย
ใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบเพยีงกองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรท์ีก่ารเปลีย่นแปลง
ของอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั  
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนที่ไม่เก็บอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซียที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมี
ผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบเพียงกองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยที่การเปลี่ยนแปลง
ของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนในทางบวกอย่างมี
นัยส าคญั แต่กลบัพบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนในทศิทางลบอยา่งมนียัส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั แตกต่างจากกองทุนรวมตราสาร
ทุนประเทศมาเลเซียที่มอีายุมากขึ้นจะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลี่ยลดลงอย่างมี
นยัส าคญั 
        ถา้กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปรม์อีตัราซือ้ขายหมุนเวยีน
เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามอย่างมี
นัยส าคญัเพยีงประเทศเดยีว ไม่พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่บรหิารจดัการโดย 
บลจ. ทีอ่ยูใ่นเครอืธนาคารพาณชิย ์จะมอีตัราผลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสาร
ทุนสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมอีตัราผลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนที่
ไมม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยมผีลตอบแทนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสิงคโปร์ และกองทุนรวมตราสารทุนประเทศ
มาเลเซยีมผีลตอบแทนน้อยทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.11   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      
ตราสารหน้ีของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
14.0027 6.9895 14.0027 9.1403 1.7534 9.1403 
(1.83)* (2.77)*** (1.83)* (0.85) (0.42) (0.85) 

ER 
1.3133 1.9190 1.3133 

   (0.64) (0.87) (0.64) 
   

MF 
   

2.6088 2.9470 2.6088 

   

(1.28) (1.30) (1.28) 

DFFEE 
2.0935 1.8628 2.0935 1.3148 1.0901 1.3148 
(1.75)* (1.65) (1.75)* (1.07) (0.95) (1.07) 

DBFEE 
-1.8165 -1.5305 -1.8165 -1.4879 -0.9774 -1.4879 
(-1.08) (-0.98) (-1.08) (-0.89) (-0.68) (-0.89) 

lnTNA 
0.7843 0.8321 0.7843 0.7301 0.7132 0.7301 
(2.28)** (2.19)** (2.28)** (2.31)** (2.30)** (2.31)** 

lnTNACOM 
-0.5126 -0.4742 -0.5126 -0.4792 -0.4319 -0.4792 
(-1.90)* (-1.98)** (-1.90)* (-1.69)* (-1.73)* (-1.69)* 

lnAGE 
-1.2598 -0.7440 -1.2598 -0.6127 0.0692 -0.6127 
(-1.02) (-0.74) (-1.02) (-0.5) (0.08) (-0.50) 

lnTO 
-0.7159 -0.5846 -0.7159 -0.7348 -0.5945 -0.7348 
(-1.37) (-1.52) (-1.37) (-1.36) (-1.48) (-1.36) 

DBANK 
0.3716 -0.0663 0.3716 0.2219 -0.3292 0.2219 
(0.37) (-0.07) (0.37) (0.25) (-0.45) (0.25) 

DFIF 
-2.5999 -1.5105 -2.5999 -2.5414 -1.3573 -2.5414 
(-0.71) (-0.53) (-0.71) (-0.75) (-0.54) (-0.75) 

DSG 
1.8700 2.1791 1.8700 1.7680 2.5375 1.7680 
(0.32) (0.38) (0.32) (0.28) (0.41) (0.28) 

DMY 
1.6581 2.2453 1.6581 1.4491 2.3887 1.4491 
(0.59) (0.88) (0.59) (0.51) (0.99) (0.51) 

Adj R2 6.71% 14.27% 6.71% 6.63% 14.78% 6.63% 
#Fund 183 183 183 182 182 182 

SIC 7.84 7.79 
 

7.86 7.81 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.12   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      
ตราสารหน้ีของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
8.8804 7.5107 8.8804 3.6926 2.3231 3.6926 
(1.62) (1.32) (1.62) (0.51) (0.41) (0.51) 

ER 
0.6451 0.6459 0.6451 

   (0.53) (0.58) (0.53) 
   

MF 
   

1.7455 2.0480 1.7455 

   

(1.03) (1.27) (1.03) 

DFFEE 
1.3310 1.2132 1.3310 0.2782 0.2111 0.2782 
(1.31) (1.20) (1.31) (0.33) (0.27) (0.33) 

DBFEE 
-1.7942 -1.6244 -1.7942 -1.4387 -1.3094 -1.4387 
(-1.83)* (-1.65) (-1.83)* (-1.17) (-1.11) (-1.17) 

lnTNA 
0.2865 0.3062 0.2865 0.1894 0.2481 0.1894 
(2.38)** (2.89)*** (2.38)** (1.94)* (2.84)*** (1.94)* 

lnTNACOM 
-0.3248 -0.3601 -0.3248 -0.2731 -0.2893 -0.2731 
(-1.60) (-1.88)* (-1.60) (-1.39) (-1.80)* (-1.39) 

lnAGE 
-0.4940 -0.2098 -0.4940 0.3326 0.4385 0.3326 
(-0.60) (-0.24) (-0.60) (0.35) (0.43) (0.35) 

lnTO 
-0.1509 -0.2033 -0.1509 -0.2566 -0.2832 -0.2566 
(-1.02) (-1.84)* (-1.02) (-2.20)** (-2.75)*** (-2.20)** 

DBANK 
-0.0844 -0.1806 -0.0844 -0.3665 -0.4529 -0.3665 
(-1.09) (-1.86)* (-1.09) (-3.00)*** (-2.56)** (-3.00)*** 

DFIF 
1.9670 2.2232 1.9670 1.4525 1.8176 1.4525 
(0.90) (1.10) (0.90) (0.74) (0.98) (0.74) 

Adj R2 15.51% 22.29% 15.51% 11.69% 16.49% 11.69% 
#Fund 95 95 95 94 94 94 

SIC 5.43 5.42 
 

5.23 5.25 
 

Hausman Test Fixed* Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.13   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      
ตราสารหน้ีของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-91.0737 -110.9528 -91.0737 -70.8613 -72.9237 -70.8613 
(-1.24) (-1.19) (-1.24) (-1.31) (-1.07) (-1.31) 

ER 
6.6223 11.2278 6.6223 

   (0.87) (1.24) (0.87) 
   

MF 
   

8.6625 12.9273 8.6625 

   

(1.01) (1.50) (1.01) 

DFFEE 
-35.6229 -25.2599 -35.6229 -36.2596 -27.0628 -36.2596 
(-2.63)** (-3.09)*** (-2.63)** (-2.70)*** (-2.89)*** (-2.70)*** 

DBFEE 
-6.7863 -4.5920 -6.7863 -4.5815 -1.7823 -4.5815 
(-1.06) (-0.91) (-1.06) (-0.84) (-0.51) (-0.84) 

lnTNA 
2.1651 3.0789 2.1651 1.6104 2.1400 1.6104 
(1.18) (1.25) (1.18) (1.35) (1.31) (1.35) 

lnTNACOM 
5.3217 5.3362 5.3217 4.3108 4.1003 4.3108 
(1.51) (1.38) (1.51) (1.39) (1.24) (1.39) 

lnAGE 
-2.8213 -4.9226 -2.8213 -1.2625 -3.7307 -1.2625 
(-1.08) (-1.10) (-1.08) (-0.64) (-1.05) (-0.64) 

lnTO 
1.6909 3.1820 1.6909 0.9506 2.1223 0.9506 
(1.08) (1.05) (1.08) (0.79) (0.85) (0.79) 

DBANK 
-8.5028 -10.1251 -8.5028 -6.7223 -7.5633 -6.7223 
(-1.02) (-1.26) (-1.02) (-0.96) (-1.21) (-0.96) 

DFIF 
-13.0163 -16.021 -13.0163 -9.9553 -12.4772 -9.9553 
(-1.06) (-1.17) (-1.06) (-0.93) (-1.11) (-0.93) 

Adj R2 11.90% 45.91% 11.90% 11.20% 56.02% 11.20% 
#Fund 32 32 32 32 32 32 

SIC 9.29 8.95 
 

9.30 8.15 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.14   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวม      
ตราสารหน้ีของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
21.3976 2.4113 26.9614 19.8362 5.4994 25.9617 
(1.27) (0.29) (1.24) (0.89) (0.38) (0.94) 

ER 
-0.9494 0.5841 -0.8748 

   (-0.31) (0.22) (-0.27) 
   

MF 
   

-0.9084 -0.8370 -0.9975 

   

(-0.38) (-0.34) (-0.37) 

DFFEE 
2.2454 2.1375 1.8492 2.3411 1.9652 1.9027 
(2.25)** (2.06)** (1.41) (2.60)** (2.02)** (1.61) 

DBFEE 
10.9010 15.7637 10.6386 10.8871 15.5201 10.5973 
(1.55) (3.13)*** (1.22) (1.53) (3.07)*** (1.19) 

lnTNA 
0.2689 0.5955 0.2257 0.3719 0.4889 0.3135 
(0.67) (1.95)* (0.55) (2.24)** (3.45)*** (1.57) 

lnTNACOM 
-0.5267 -0.4282 -0.4346 -0.5412 -0.4713 -0.4501 
(-1.29) (-1.05) (-0.83) (-1.17) (-1.06) (-0.77) 

lnAGE 
-0.9045 0.3646 -1.7190 -0.9259 0.5220 -1.7457 
(-0.48) (0.26) (-0.77) (-0.58) (0.43) (-0.87) 

lnTO 
-0.1580 -0.2546 -0.2082 -0.1578 -0.2522 -0.2171 
(-0.75) (-1.41) (-0.88) (-0.79) (-1.22) (-0.89) 

DBANK 
1.3651 1.8832 1.0489 1.4385 1.6096 1.0819 
(0.42) (0.66) (0.29) (0.51) (0.66) (0.34) 

DFIF 
-0.6481 1.0444 -1.1702 -0.5162 1.3686 -1.0124 
(-0.14) (0.26) (-0.22) (-0.12) (0.35) (-0.21) 

Adj R2 2.57% 16.83% 1.56% 1.01% 16.84% 1.58% 
#Fund 56 56 56 56 56 56 

SIC 7.96 7.73 
 

7.84 7.73 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       4) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.11 และ 3.14 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศใดทีอ่ตัราส่วนค่าใชจ้่าย
หรอืค่าธรรมเนียมการจดัการส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนอย่างมนีัยส าคญั 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสิงคโปร์ที่เก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตรา
สารหนี้ประเทศมาเลเซยีที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืค่าธรรมเนียมการซื้อคนื
หน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทนมากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อย่างมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสาร
หนี้ประเทศไทยและมาเลเซีย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่ง
ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ แต่กลบัพบว่าภาพรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย มีการ
เปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินสุทธิรวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนใน
ทศิทางลบอยา่งมนียัส าคญั 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศใดที่มอีายุมากขึน้จะท า
ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั  
        ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยมอีัตราซื้อขายหมุนเวยีน
เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้อตัราผลตอบแทนของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงขา้มอย่างมี
นยัส าคญัเพยีงประเทศเดยีว 
        พบเพยีงกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยที่บรหิารจดัการโดย 
บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะมอีตัราผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ไม่พบว่ากองทุนตราสารหนี้ ประเทศใดที่มีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศมผีลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        ไม่พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมี
ผลตอบแทนแตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยอย่างมนียัส าคญั 
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ตารางท่ี 3.15   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม
ของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
24.5896 2.4970 24.8561 30.2459 7.2514 31.4053 
(0.91) (0.29) (0.92) (1.09) (0.87) (1.10) 

ER 
1.5617 1.7916 1.5537 

   (3.06)*** (4.19)*** (3.03)*** 
   

MF 
   

1.3172 2.0875 1.2770 

   

(1.88) (2.39)* (1.83) 

DFFEE 
4.1777 2.9042 4.1837 4.0693 2.7705 4.0944 

(2.85)*** (1.86)* (2.83)*** (2.72)*** (1.79)* (2.66)*** 

DBFEE 
2.3056 0.7540 2.3231 2.7146 1.0297 2.7847 
(1.37) (0.52) (1.38) (1.57) (0.72) (1.58) 

lnTNA 
1.0670 0.4993 1.0683 0.7797 0.2545 0.7939 
(2.41)** (1.59) (2.41)** (2.64)*** (1.50) (2.64)*** 

lnTNACOM 
-0.8238 -0.4792 -0.8292 -0.7704 -0.4447 -0.7974 
(-1.00) (-0.96) (-1.00) (-1.03) (-1.00) (-1.03) 

lnAGE 
-0.9089 1.7524 -0.9314 -1.0240 1.7186 -1.1335 
(-1.08) (1.97)** (-1.10) (-1.18) (1.81)* (-1.27) 

lnTO 
-1.6138 -0.8356 -1.6158 -1.7181 -1.0171 -1.7223 
(-1.44) (-1.05) (-1.44) (-1.51) (-1.25) (-1.49) 

DBANK 
0.9916 1.0800 0.9979 0.8243 0.8666 0.8615 
(1.32) (1.64) (1.32) (1.09) (1.28) (1.10) 

DFIF 
-3.6553 -0.8438 -3.6684 -4.2044 -1.1258 -4.2707 

(-3.44)*** (-0.95) (-3.43)*** (-2.87)*** (-1.44) (-2.82)*** 

DSG 
-10.8967 -10.1021 -10.8769 -9.1541 -8.9861 -9.0753 
(-2.46)** (-2.34)** (-2.44)** (-2.34)** (-2.33)** (-2.29)** 

DMY 
-8.8864 -9.3160 -8.8711 -8.5794 -9.5119 -8.5014 
(-1.46) (-1.58) (-1.45) (-1.33) (-1.50) (-1.29) 

Adj R2 9.25% 43.70% 9.19% 8.50% 43.25% 8.27% 
#Fund 165 165 165 165 165 165 

SIC 8.21 7.77 
 

8.23 7.79 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
  



90 
 

ตารางท่ี 3.16   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
133.5292 38.8962 133.5292 133.6557 34.8081 133.6557 
(2.60)** (2.74)*** (2.60)** (2.60)** (2.63)*** (2.60)** 

ER 
0.1865 -0.6187 0.1865 

   (0.14) (-0.53) (0.14) 
   

MF 
   

0.3594 1.6020 0.3594 

   

(0.17) (1.11) (0.17) 

DFFEE 
8.3746 4.3131 8.3746 8.1882 4.2348 8.1882 
(2.52)** (1.40) (2.52)** (2.55)** (1.39) (2.55)** 

DBFEE 
3.1772 -0.7088 3.1772 3.1571 -1.3894 3.1571 
(1.58) (-0.64) (1.58) (1.63) (-1.06) (1.63) 

lnTNA 
2.1499 0.9678 2.1499 2.0825 1.0844 2.0825 
(2.42)** (1.40) (2.42)** (2.22)** (1.47) (2.22)** 

lnTNACOM 
-5.9183 -3.179 -5.9183 -5.8587 -3.174 -5.8587 

(-2.99)*** (-2.47)** (-2.99)*** (-2.95)*** (-2.39)** (-2.95)*** 

lnAGE 
-2.1781 3.6080 -2.1781 -2.0893 3.6519 -2.0893 
(-1.19) (1.62) (-1.19) (-1.11) (1.65) (-1.11) 

lnTO 
-3.9704 -0.4078 -3.9704 -4.1743 -0.5840 -4.1743 
(-1.89)* (-0.31) (-1.89)* (-2.04)** (-0.47) (-2.04)** 

DBANK 
8.6982 3.4267 8.6982 8.7978 3.3968 8.7978 
(1.62) (1.16) (1.62) (1.60) (1.08) (1.60) 

DFIF 
-18.9938 -8.1290 -18.9938 -19.3672 -7.6148 -19.3672 
(-2.69)*** (-2.19)** (-2.69)*** (-2.74)*** (-2.20)** (-2.74)*** 

Adj R2 24.06% 75.18% 24.06% 24.70% 75.33% 24.70% 
#Fund 54 54 54 54 54 54 

SIC 8.63 7.61 
 

8.63 7.61 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.17   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม
ของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-56.4824 -44.0268 -56.4824 -86.5611 -74.2167 -86.5611 
(-3.42)*** (-1.29) (-3.42)*** (-2.53)** (-1.73)* (-2.53)** 

ER 
2.3397 -0.0670 2.3397 

   (0.74) (-0.02) (0.74) 
   

MF 
   

9.0411 5.1401 9.0411 

   

(3.21)*** (2.70)*** (3.21)*** 

DFFEE 
-11.4747 -9.5365 -11.4747 -10.7217 -7.5791 -10.7217 
(-1.32) (-1.48) (-1.32) (-2.00)** (-1.23) (-2.00)** 

DBFEE 
-1.6216 -4.9333 -1.6216 -6.3816 -8.6836 -6.3816 
(-0.50) (-1.40) (-0.50) (-3.02)*** (-1.63) (-3.02)*** 

lnTNA 
1.6746 0.8498 1.6746 1.3975 0.8317 1.3975 
(2.44)** (1.60) (2.44)** (2.58)** (1.58) (2.58)** 

lnTNACOM 
2.7389 3.1350 2.7389 4.3570 4.3486 4.3570 

(3.59)*** (1.76)* (3.59)*** (2.26)** (1.92)* (2.26)** 

lnAGE 
-2.3737 -1.1421 -2.3737 -2.5609 -0.9362 -2.5609 
(-1.59) (-1.40) (-1.59) (-2.61)** (-0.73) (-2.61)** 

lnTO 
3.2117 -0.6633 3.2117 3.3514 -0.7616 3.3514 
(1.87)* (-0.55) (1.87)* (1.76)* (-0.56) (1.76)* 

DBANK 
8.8634 2.1654 8.8634 9.6245 2.5714 9.6245 

(2.87)*** (0.77) (2.87)*** (2.92)*** (0.83) (2.92)*** 

DFIF 
-13.4704 -12.6549 -13.4704 -19.4251 -17.2136 -19.4251 
(-2.26)** (-1.33) (-2.26)** (-2.25)** (-1.67) (-2.25)** 

Adj R2 1.93% 49.97% 1.93% 5.07% 54.24% 5.07% 
#Fund 25 25 25 25 25 25 

SIC 8.56 8.04 
 

8.66 8.08 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.18   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมผสม
ของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Return 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.7363 -34.4263 15.9719 11.4718 -21.6199 27.0463 
(0.03) (-4.96)*** (0.52) (0.56) (-2.23)** (1.01) 

ER 
1.9976 2.8777 1.3337 

   (5.97)*** (3.91)*** (2.81)*** 
   

MF 
   

-0.6406 0.8941 -1.3451 

   

(-0.34) (0.37) (-0.56) 

DFFEE 
2.6667 2.3513 2.6102 2.4618 2.1397 2.3936 
(2.19)** (1.60) (1.71)* (1.89)* (1.42) (1.44) 

DBFEE 
0.5685 -0.2467 0.0825 1.3394 0.5582 0.6290 
(0.16) (-0.09) (0.02) (0.39) (0.20) (0.19) 

lnTNA 
0.6736 0.5875 0.5099 0.4214 0.2421 0.3366 
(1.07) (0.93) (0.81) (0.66) (0.44) (0.51) 

lnTNACOM 
0.3789 0.3091 0.3419 0.3001 0.2291 0.2554 
(0.64) (0.68) (0.46) (0.55) (0.53) (0.36) 

lnAGE 
-1.4201 2.7402 -2.8957 -1.5878 2.4319 -3.2397 
(-0.62) (3.72)*** (-1.08) (-0.72) (3.21)*** (-1.24) 

lnTO 
-1.2877 -0.6587 -1.0206 -1.0655 -0.4500 -0.8474 
(-1.86)* (-1.45) (-1.46) (-1.54) (-1.07) (-1.19) 

DBANK 
-1.3066 -0.7031 -1.3202 -1.3652 -0.8610 -1.2812 

(-2.88)*** (-1.92)* (-2.15)** (-2.92)*** (-1.97)** (-2.13)** 

DFIF 
-1.1832 2.9150 -2.2674 -0.8419 2.9262 -2.0252 
(-0.63) (1.75)* (-1.02) (-0.39) (1.81)* (-0.75) 

Adj R2 0.43% 24.62% 0.66% 0.89% 23.15% 0.76% 
#Fund 85 85 85 85 85 85 

SIC 7.82 7.60 
 

7.83 7.61 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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 5) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจัยก าหนดผลตอบแทนของ
กองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.15 และ 3.18 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ พบว่าถ้าอัตราส่วน
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั โดยทีก่องทุนทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยีพบว่าถ้าอตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปรพ์บว่าถ้าค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลง
ไป จะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศทีเ่ก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทนสูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมผสม
ในทุกประเทศไม่พบว่าถ้ากองทุนเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมผีลตอบแทน
แตกต่างจากกองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่ากองทุนรวมผสมในทุกประเทศที่มกีารเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่า
กองทุนรวมผสมประเทศไทย ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธิรวมของ บลจ. ส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมผสม
ประเทศสิงคโปร์ ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสม
ประเทศมาเลเซยี พบว่าถา้กองทุนมอีายมุากขึน้จะท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเปลีย่นแปลงไป
ในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั  
        ไม่พบกองทุนรวมผสมประเทศใดที่อัตราซื้อขายหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนอย่างมนีัยส าคญั พบเพยีงกองทุน
รวมผสมประเทศมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะมอีตัรา
ผลตอบแทนน้อยกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
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        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        กองทุนรวมผสมประเทศไทยทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี
ผลตอบแทนต ่ากว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั แต่กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี
ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมีผลตอบแทนมากกว่ากองทุนที่ไม่มีนโยบายอย่างมี
นยัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทยและมาเลเซยีมผีลตอบแทนไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมผสมประเทสสงิคโปรม์ผีลตอบแทนน้อยทีสุ่ด
ใน 3 ประเทศ 

  3.4.2.2  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio  
  โดยแบ่งผลการประมาณออกเป็นแบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลู พ.ศ. 2556 และขอ้มลู 

พ.ศ. 2552 – 2556 ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ผสม มผีลการประมาณค่าดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.19  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวมโดย   
                        ใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 
 

Independent 
Variable 

Sharpe Ratio 
3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย 

Constant 
-0.8516 -0.6226 2.8716 1.2449 
(-0.77) (-0.29) (0.78) (0.82) 

ER 
0.4779 0.7910 -0.0626 0.3570 

(4.02)*** (3.45)*** (-0.18) (2.41)** 

DFFEE 
0.2243 0.4679 -1.9816 -0.1572 
(1.25) (1.58) (-1.12) (-0.64) 

DBFEE 
0.7490 0.5034 -0.2244 0.7000 

(3.27)*** (1.96)* (-0.63) (1.13) 

lnTNA 
-0.0111 -0.0404 -0.0480 0.0177 
(-0.33) (-0.81) (-0.70) (0.34) 

lnTNACOM 
-0.0439 -0.1730 -0.0255 -0.0316 
(-1.17) (-1.58) (-0.23) (-0.80) 

lnAGE 
0.3396 0.6353 0.0736 0.0810 

(3.72)*** (4.39)*** (0.41) (0.57) 

lnTO 
-0.0432 0.0131 0.0600 -0.1641 
(-0.96) (0.18) (0.72) (-1.33) 

DBANK 
0.2004 0.3151 0.4037 0.4852 
(1.35) (1.00) (1.10) (2.71)*** 

DFIF 
-0.5833 -0.9187 1.0422 -0.6824 

(-4.01)*** (-3.19)*** (3.30)*** (-3.38)*** 

DEQ 
1.4312 1.4711 1.1353 1.3835 

(8.48)*** (4.44)*** (4.14)*** (6.93)*** 

DFI 
-0.8952 -1.1630 -0.2103 -0.8441 

(-5.25)*** (-3.84)*** (-0.54) (-4.72)*** 

DSG 
-0.0558 

   (-0.21) 
   

DMY 
-0.2094 

   (-1.93)*       
Adj R2 37.24% 45.76% 21.96% 36.38% 
#Fund 901 395 147 359 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.20   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม
โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Constant 
0.3848 0.0807 2.2010 -0.8619 1.0719 1.1460 
(0.39) (0.04) (0.91) (-0.68) (0.32) (0.20) 

MF 
0.7988 0.9364 -0.3338 1.4244 0.6465 -0.4578 

(5.45)*** (3.63)*** (-0.77) (7.56)*** (2.84)*** (-0.69) 

DFFEE 
0.4592 0.3990 -1.9285 -0.1599 1.9194 4.8766 

(2.98)*** (1.44) (-1.11) (-0.65) (3.66)*** (5.39)*** 

DBFEE 
0.4724 0.5511 -0.2653 0.7345 1.3817 -0.5959 
(2.57)** (2.13)** (-0.79) (1.12) (2.19)** (-0.79) 

lnTNA 
-0.0058 -0.0658 -0.0438 0.0241 0.1367 -0.0704 
(-0.18) (-1.35) (-0.67) (0.54) (0.96) (-0.32) 

lnTNACOM 
-0.1045 -0.1520 0.0067 -0.0065 -0.3668 0.1793 
(-2.43)** (-1.49) (0.08) (-0.19) (-1.96)* (0.54) 

lnAGE 
0.2827 0.5747 0.0819 0.0676 0.2310 -0.4967 

(3.65)*** (4.22)*** (0.48) (0.54) (1.20) (-0.49) 

lnTO 
N/A -0.0030 0.0720 -0.0693 N/A N/A 

 

(-0.04) (0.87) (-1.10) 
  

DBANK 
0.2485 0.2281 0.4220 0.4292 0.1136 3.6634 
(1.77)* (0.71) (1.08) (2.50)** (0.30) (4.12)*** 

DFIF 
-0.6688 -0.9118 1.0725 -1.0108 0.1725 -0.6359 

(-4.51)*** (-3.10)*** (4.94)*** (-5.11)*** (0.27) (-1.06) 

DEQ 
1.4013 1.3846 1.1765 1.0247 1.8163 2.0605 

(9.06)*** (4.04)*** (4.32)*** (5.43)*** (4.99)*** (2.96)*** 

DFI 
-0.9877 -1.1745 -0.2960 -0.5997 -1.8976 -0.8594 

(-6.35)*** (-4.04)*** (-0.74) (-4.16)*** (-4.75)*** (-1.14) 

DSG 
-0.0583 

     (-0.22) 
     DMY 

-0.5319 
     (-2.92)*** 
     DID 

-1.6049 
     (-6.33)*** 
     

DPH 
0.8455 

     (2.60)***           
Adj R2 39.00% 46.11% 22.50% 41.87% 52.94% 11.31% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

  
    1)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของ
กองทุนรวมโดยให้ตวัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 
2556 
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       จากผลการประมาณในตารางที ่3.19 และ 3.20 สรปุผลไดด้งันี้  
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทย มาเลเซยี และอินโดนีเซยี ถ้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการ
เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นัยส าคญั พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีและ
ฟิลปิปินสท์ีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมี Sharpe Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็
อย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทย
และอนิโดนีเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมี Sharpe Ratio สูงกว่ากองทุนที่
ไมเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผล
กระทบต่อ Sharpe Ratio อยา่งมนียัส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ แต่พบว่าการเปลีย่นแปลง
ของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางลบอย่าง
มนีัยส าคญัในภาพรวมกองทุนทัง้ 5 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยี ภาพรวมของ
กองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ และกองทุนรวมไทย ถ้ากองทุนมอีายุมากขึน้จะท าให้ Sharpe 
Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่สูงมากขึน้อย่างมนีัยส าคญั ไม่พบกองทุนรวมประเทศใดทีอ่ตัราซือ้
ขายหมุนเวยีนจะกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมของ
กองทุนทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และฟิลปิปินสท์ีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ที่
อยูใ่นเครอืธนาคารพาณชิย ์จะม ีSharpe Ratio สงูกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอื 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ีSharpe Ratio น้อยกว่า
กองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวม
ตราสารหนี้ทัง้ 5 หรอื 3 ประเทศ และกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศ
ไทยม ี Sharpe Ratio โดยเฉลีย่สูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวม
ตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศอนิโดนีเซยีมี Sharpe Ratio โดยเฉลี่ยต ่ากว่า
กองทุนประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศฟิลปิปินสม์ ีSharpe Ratio โดยเฉลีย่สูง
ทีสุ่ด รองลงมาคอืกองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่ ี Sharpe Ratio ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญั ล าดบัถดัมาคอืกองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีที่ม ี
Sharpe Ratio น้อยทีสุ่ดใน 5 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.21   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวมทุก  
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 

Independent Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
7.0607 2.8071 7.7462 3.0371 
(1.97)** (2.57)** (2.22)** (2.97)*** 

ER 
0.6085 0.6124 

  (3.83)*** (4.23)*** 
  

MF 
  

1.1633 1.1832 

  

(4.82)*** (5.14)*** 

DFFEE 
0.3769 0.3624 0.3806 0.3403 
(1.73)* (1.45) (1.60) (1.32) 

DBFEE 
0.4325 0.3715 0.3383 0.3273 
(1.41) (1.49) (1.02) (1.24) 

lnTNA 
0.2667 0.1774 0.2449 0.1622 
(2.48)** (1.69) (2.44)** (1.64) 

lnTNACOM 
-0.1639 -0.1058 -0.1774 -0.1137 
(-1.17) (-0.96) (-1.35) (-1.08) 

lnAGE 
-0.5283 0.0018 -0.5732 -0.0138 
(-2.36)** (0.02) (-2.59)*** (-0.14) 

lnTO 
-0.1523 -0.0529 -0.1375 -0.0418 
(-1.42) (-1.38) (-1.37) (-1.14) 

DBANK 
0.1709 0.0839 0.1384 0.0535 
(0.97) (0.73) (0.84) (0.51) 

DFIF 
-1.2501 -0.5934 -1.385 -0.7354 

(-5.71)*** (-2.27)** (-6.15)*** (-2.87)*** 

DEQ 
2.0287 1.7775 1.8597 1.5940 

(3.41)*** (3.27)*** (3.24)*** (3.03)*** 

DFI 
-0.5840 -0.6846 -0.4988 -0.5895 
(-2.42)** (-2.05)** (-2.14)** (-1.82)* 

DSG 
-0.1884 -0.4729 0.0221 -0.3378 
(-0.47) (-1.88)* (0.05) (-1.78)* 

DMY 
-1.4245 -1.5470 -1.7573 -1.8564 
(-1.67)* (-2.24)** (-1.86)* (-2.43)** 

Adj R2 13.13% 34.58% 13.61% 34.85% 
#Fund 1030 1030 1022 1022 

SIC 5.59 5.31 5.59 5.32 
Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.22   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
16.8735 5.6320 19.2552 18.3357 5.6115 20.7793 
(2.46)** (2.04)** (2.54)** (2.53)** (2.04)** (2.6)*** 

ER 
0.9749 0.9036 0.9763 

   (12.12)*** (9.71)*** (9.90)*** 
   

MF 
   

0.7525 0.8777 0.7099 

   

(6.18)*** (6.23)*** (5.54)*** 

DFFEE 
0.6661 0.5465 0.7307 0.7981 0.5501 0.8796 
(1.64) (1.14) (1.59) (1.62) (1.02) (1.58) 

DBFEE 
-0.1007 -0.0881 -0.1119 -0.0352 0.0223 -0.0472 
(-0.19) (-0.19) (-0.19) (-0.07) (0.05) (-0.08) 

lnTNA 
0.1447 0.0915 0.1685 0.0847 0.0427 0.1102 

(2.60)*** (1.55) (2.45)** (1.68)* (0.74) (1.79)* 

lnTNACOM 
-0.5002 -0.2508 -0.5587 -0.4944 -0.2418 -0.5539 
(-2.18)** (-1.70)* (-2.14)** (-2.11)** (-1.68)* (-2.09)** 

lnAGE 
-0.3721 0.3773 -0.5697 -0.4026 0.4839 -0.6048 
(-2.15)** (4.19)*** (-2.86)*** (-1.94)* (7.19)*** (-2.58)*** 

lnTO 
-0.5465 -0.2553 -0.5714 -0.5477 -0.2418 -0.5742 
(-1.96)* (-1.98)** (-1.94)* (-1.99)** (-1.94)* (-1.98)** 

DBANK 
0.6549 0.0705 0.7358 0.6194 -0.0001 0.7011 
(1.5) (0.34) (1.48) (1.32) (0.00) (1.33) 

DFIF 
-3.6387 -1.9938 -3.8462 -3.6651 -1.9247 -3.8755 

(-4.80)*** (-4.06)*** (-4.50)*** (-4.81)*** (-3.73)*** (-4.53)*** 

DEQ 
2.2011 1.8335 2.2672 2.3654 1.8577 2.4613 

(3.79)*** (3.77)*** (3.34)*** (4.00)*** (3.53)*** (3.57)*** 

DFI 
-0.6015 -1.4782 -0.4704 -0.8264 -1.7286 -0.7112 
(-2.38)** (-2.85)*** (-1.60) (-2.52)** (-2.96)*** (-1.89)* 

Adj R2 32.41% 62.73% 29.58% 31.84% 63.15% 29.26% 
#Fund 420 420 420 411 411 411 

SIC 5.27 4.69 
 

5.30 4.71 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.23   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวมทุก 
นโยบายการลงทุนของประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.5625 9.5444 6.5625 10.3637 11.9620 10.3637 
(1.11) (1.53) (1.11) (1.17) (1.55) (1.17) 

ER 
0.7035 0.4162 0.7035 

   (1.36) (1.32) (1.36) 
   

MF 
   

0.8026 0.5449 0.8026 

   

(1.28) (1.07) (1.28) 

DFFEE 
-0.3086 -0.4007 -0.3086 -0.3006 -0.4421 -0.3006 
(-0.49) (-0.62) (-0.49) (-0.50) (-0.83) (-0.5) 

DBFEE 
-0.1103 -0.2415 -0.1103 0.0556 -0.1342 0.0556 
(-0.22) (-0.98) (-0.22) (0.10) (-0.55) (0.10) 

lnTNA 
0.4881 0.2974 0.4881 0.4551 0.2888 0.4551 
(1.75)* (1.51) (1.75)* (1.78)* (1.52) (1.78)* 

lnTNACOM 
-0.3383 -0.4029 -0.3383 -0.4555 -0.4833 -0.4555 
(-0.90) (-1.04) (-0.9) (-0.94) (-1.06) (-0.94) 

lnAGE 
-0.8848 -0.5780 -0.8848 -0.9266 -0.6199 -0.9266 
(-1.53) (-1.30) (-1.53) (-1.55) (-1.38) (-1.55) 

lnTO 
0.3466 0.3102 0.3466 0.2693 0.2583 0.2693 
(1.28) (1.38) (1.28) (1.21) (1.40) (1.21) 

DBANK 
-0.0352 0.3381 -0.0352 0.0445 0.3935 0.0445 
(-0.10) (0.63) (-0.10) (0.14) (0.74) (0.14) 

DFIF 
0.1369 0.1816 0.1369 0.2153 0.2216 0.2153 
(0.40) (0.53) (0.40) (0.93) (0.73) (0.93) 

DEQ 
2.7854 2.4008 2.7854 2.8508 2.4533 2.8508 
(1.89)* (1.80)* (1.89)* (1.89)* (1.83)* (1.89)* 

DFI 
0.5821 0.6785 0.5821 0.5461 0.7296 0.5461 
(1.32) (1.68)* (1.32) (1.53) (1.95)* (1.53) 

Adj R2 4.98% 24.79% 4.98% 4.73% 25.02% 4.73% 
#Fund 197 197 197 197 197 197 

SIC 6.46 6.25 
 

6.46 6.25 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.24   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวมทุก 
นโยบายการลงทุนของประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.1278 1.8270 6.7420 3.5622 -0.7635 3.8681 

(2.89)*** (1.73)* (2.93)*** (1.73)* (-0.41) (1.79)* 

ER 
0.2493 0.2373 0.2427 

   (3.06)*** (3.09)*** (2.09)*** 
   

MF 
   

1.5578 1.4472 1.5675 

   

(3.11)*** (3.19)*** (3.02)*** 

DFFEE 
0.1674 0.1670 0.1803 0.0350 0.0380 0.0415 
(1.42) (1.76) (1.42) (0.29) (0.41) (0.34) 

DBFEE 
-0.3307 -0.4674 -0.2989 -0.2220 -0.3423 -0.2072 
(-1.20) (-2.11)** (-1.04) (-0.90) (-1.80)* (-0.82) 

lnTNA 
0.1931 0.0866 0.2068 0.2314 0.1248 0.2390 
(2.46)** (1.16) (2.46)** (2.44)** (1.38) (2.43)** 

lnTNACOM 
-0.0696 -0.0185 -0.0808 -0.0482 0.0071 -0.0540 
(-1.11) (-0.55) (-1.18) (-1.08) (0.31) (-1.14) 

lnAGE 
-0.5706 0.0256 -0.6524 -0.6222 -0.0157 -0.6649 

(-2.85)*** (0.84) (-2.98)*** (-3.08)*** (-0.40) (-3.14)*** 

lnTO 
-0.1647 -0.1123 -0.1576 -0.0547 -0.1188 -0.0533 

(-3.75)*** (-3.10)*** (-3.64)*** (-7.34)*** (-2.83)** (-6.52)*** 

DBANK 
0.2186 0.1909 0.2280 0.1967 0.1735 0.2033 
(1.38) (1.78)* (1.31) (1.32) (1.70)* (1.30) 

DFIF 
-0.5807 -0.0080 -0.6478 -0.9709 -0.3625 -1.0082 
(-1.03) (-0.01) (-1.07) (-1.88)* (-0.74) (-1.87)* 

DEQ 
1.4404 1.4070 1.4563 1.0477 1.0398 1.0517 

(3.76)*** (3.85)*** (3.51)*** (4.11)*** (4.15)*** (3.94)*** 

DFI 
-0.8221 -0.5550 -0.8424 -0.4709 -0.2277 -0.4787 

(-3.43)*** (-3.16)*** (-3.25)*** (-2.78)*** (-2.04)** (-2.68)*** 
Adj R2 9.84% 31.85% 9.27% 11.83% 33.50% 11.44% 
#Fund 413 413 413 414 414 414 

SIC 4.98 4.71 
 

4.95 4.69 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
       2)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของ
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.21 และ 3.24 สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
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        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทยและมาเลเซยี ถ้าอตัราส่วนค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไปจะท าให้ 
Sharpe Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั  
        ไมพ่บว่ามกีองทุนรวมประเทศใดทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจะม ีSharpe Ratio สงูกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมประเทศ
มาเลเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะม ีSharpe Ratio น้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็
อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผล
กระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนอย่างมนีัยส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ แต่พบว่าการ
เปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิ
ทางตรงขา้มอยา่งมนียัส าคญัในกองทุนรวมประเทศไทยประเทศเดยีว 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้จะท าให้ Sharpe 
Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อยา่งมนียัส าคญั ถา้กองทุนรวมประเทศไทยและสิงคโปร์
มอีตัราซือ้ขายหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sharpe Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิ
ทางตรงขา้มอยา่งมนียัส าคญั พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยีทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่
ในเครอืธนาคารพาณชิย ์จะม ีSharpe Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศไทย ที่
มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Sharpe Ratio ต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมี
นยัส าคญั  
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนในทุกประเทศม ี Sharpe Ratio โดย
เฉลี่ยสูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารตราสารหนี้พบว่า
ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและมาเลเซยี
ม ี Sharpe Ratio โดยเฉลีย่ต ่ากว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั แตกต่างจากกองทุน
รวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปรท์ีม่ ีSharpe Ratio โดยเฉลีย่สงูกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        กองทุนรวมประเทศไทยม ีSharpe Ratio สูงที่สุด รองลงมาคอื
กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์และกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีม ีSharpe Ratio น้อยทีสุ่ดใน 3 
ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.25   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
11.3842 5.9309 11.3842 12.1988 5.7460 12.1988 
(2.04)** (3.09)*** (2.04)** (2.29)** (3.71)*** (2.29)** 

ER 
0.1700 0.1014 0.1700 

   (1.56) (1.36) (1.56) 
   

MF 
   

0.3178 0.2994 0.3178 

   

(3.14)*** (2.41)** (3.14)*** 

DFFEE 
-0.0969 -0.1401 -0.0969 0.0110 -0.0957 0.0110 
(-0.52) (-0.94) (-0.52) (0.05) (-0.55) (0.05) 

DBFEE 
0.5039 0.4611 0.5039 0.4979 0.5159 0.4979 
(2.38)** (2.24)** (2.38)** (2.4)** (2.76)*** (2.4)** 

lnTNA 
0.3849 0.2297 0.3849 0.3719 0.2313 0.3719 
(1.99)** (1.57) (1.99)** (1.93)* (1.51) (1.93)* 

lnTNACOM 
-0.1749 -0.1105 -0.1749 -0.1845 -0.1075 -0.1845 
(-0.88) (-0.78) (-0.88) (-0.97) (-0.80) (-0.97) 

lnAGE 
-0.9383 -0.2114 -0.9383 -1.0204 -0.2398 -1.0204 
(-2.12)** (-0.99) (-2.12)** (-2.27)** (-1.11) (-2.27)** 

lnTO 
-0.0046 0.1927 -0.0046 0.0128 0.2054 0.0128 
(-0.05) (3.04)*** (-0.05) (0.16) (2.64)*** (0.16) 

DEQ 
0.0997 0.0472 0.0997 0.0992 0.0691 0.0992 
(0.51) (0.39) (0.51) (0.51) (0.52) (0.51) 

DFI 
-1.7576 -0.9495 -1.7576 -1.7461 -0.9367 -1.7461 

(-7.66)*** (-2.83)*** (-7.66)*** (-7.01)*** (-2.75)*** (-7.01)*** 

DSG 
0.3146 -0.0384 0.3146 0.3612 0.0277 0.3612 
(0.87) (-0.14) (0.87) (0.8) (0.08) (0.80) 

DMY 
-1.7472 -1.7659 -1.7472 -1.9120 -1.8680 -1.912 
(-1.99)** (-2.53)** (-1.99)** (-2.07)** (-2.60)*** (-2.07)** 

Adj R2 7.28% 33.24% 7.28% 7.35% 32.89% 7.35% 
#Fund 549 549 549 541 541 541 

SIC 5.97 5.65 
 

5.98 5.67 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.26   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
26.7991 8.2113 28.4411 29.5932 8.7764 32.3398 
(2.77)*** (3.28)*** (2.78)*** (3.01)*** (3.73)*** (3.03)*** 

ER 
0.4523 0.2258 0.4587 

   (4.62)*** (1.18) (4.65)*** 
   

MF 
   

-0.1008 -0.0389 -0.1385 

   

(-0.39) (-0.12) (-0.51) 

DFFEE 
0.3241 0.5234 0.3387 0.5097 0.6435 0.5473 
(0.75) (0.99) (0.74) (0.91) (0.95) (0.90) 

DBFEE 
-0.0907 -0.0069 -0.1219 -0.0242 0.0822 -0.084 
(-0.17) (-0.02) (-0.21) (-0.04) (0.18) (-0.14) 

lnTNA 
0.0192 0.1284 0.0231 -0.0301 0.1267 -0.0229 
(0.28) (1.61) (0.31) (-0.66) (1.35) (-0.43) 

lnTNACOM 
-0.4649 -0.2379 -0.4930 -0.4449 -0.2646 -0.4871 
(-1.94)* (-2.5)** (-1.89)* (-1.73)* (-2.13)** (-1.67)* 

lnAGE 
-0.9869 0.2124 -1.1101 -1.2329 0.2070 -1.4474 
(-2.05)** (1.98)** (-2.66)*** (-3.00)*** (1.80)* (-3.27)*** 

lnTO 
-0.5719 -0.0135 -0.6024 -0.5221 0.0486 -0.5687 
(-1.86)* (-0.12) (-1.92)* (-1.88)* (0.52) (-1.98)** 

DBANK 
0.6180 -0.1345 0.6771 0.6490 -0.0127 0.7330 
(1.47) (-0.91) (1.48) (1.43) (-0.13) (1.44) 

DFIF 
-5.1336 -2.8085 -5.3218 -5.1187 -2.7245 -5.4224 

(-5.79)*** (-4.99)*** (-5.66)*** (-5.77)*** (-4.71)*** (-5.61)*** 
Adj R2 19.87% 66.55% 19.68% 18.28% 66.01% 18.27% 
#Fund 199 199 199 191 191 191 

SIC 5.48 4.64 
 

5.52 4.67 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.27   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
14.6267 20.8581 14.6267 21.2239 24.6714 21.2239 
(0.99) (1.25) (0.99) (1.08) (1.29) (1.08) 

ER 
0.6411 0.2135 0.6411 

   (2.24)** (0.79) (2.24)** 
   

MF 
   

1.0028 0.8048 1.0028 

   

(1.14) (0.96) (1.14) 

DFFEE 
3.4106 0.8413 3.4106 3.2372 0.2717 3.2372 
(1.10) (0.65) (1.10) (1.20) (0.47) (1.20) 

DBFEE 
0.5971 -0.0149 0.5971 0.9431 0.1229 0.9431 
(1.09) (-0.06) (1.09) (1.75)* (0.66) (1.75)* 

lnTNA 
0.648 0.3687 0.6480 0.6321 0.3700 0.6321 
(1.71)* (1.58) (1.71)* (1.73)* (1.61) (1.73)* 

lnTNACOM 
-0.6263 -0.8198 -0.6263 -0.8859 -0.9928 -0.8859 
(-0.79) (-0.98) (-0.79) (-0.89) (-1.03) (-0.89) 

lnAGE 
-1.5050 -0.7867 -1.5050 -1.5492 -0.7611 -1.5492 
(-1.59) (-1.29) (-1.59) (-1.63) (-1.37) (-1.63) 

lnTO 
0.3528 0.3479 0.3528 0.2225 0.2389 0.2225 
(0.83) (1.01) (0.83) (0.65) (0.95) (0.65) 

DBANK 
-0.2698 0.2225 -0.2698 -0.1520 0.2774 -0.1520 
(-0.52) (0.35) (-0.52) (-0.33) (0.51) (-0.33) 

DFIF 
-0.3328 -0.3867 -0.3328 -0.2546 -0.4095 -0.2546 
(-0.63) (-0.65) (-0.63) (-0.63) (-0.77) (-0.63) 

Adj R2 3.69% 27.02% 3.69% 3.72% 27.45% 3.72% 
#Fund 122 122 122 122 122 122 

SIC 6.83 6.59 
 

6.83 6.58 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.28   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม   
ตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
7.9839 4.5962 8.6361 8.7090 3.3696 9.5325 

(4.06)*** (6.74)*** (4.11)*** (4.47)*** (2.04)** (4.6)*** 

ER 
-0.3716 -0.2309 -0.3813 

   (-2.13)** (-1.97)** (-2.13)** 
   

MF 
   

-0.4407 0.2161 -0.5249 

   

(-1.89)* (0.78) (-2.22)** 

DFFEE 
-0.066 -0.1093 -0.0612 -0.0967 -0.1264 -0.0961 
(-0.27) (-0.58) (-0.23) (-0.35) (-0.63) (-0.33) 

DBFEE 
-0.1729 -0.1918 -0.1477 -0.1772 -0.1175 -0.1498 
(-0.79) (-0.96) (-0.64) (-0.83) (-0.54) (-0.66) 

lnTNA 
0.3212 0.1270 0.3420 0.3531 0.1577 0.3762 
(2.13)** (1.16) (2.14)** (2.15)** (1.27) (2.15)** 

lnTNACOM 
-0.0899 0.0003 -0.1074 -0.1084 0.0071 -0.1282 
(-1.12) (0.01) (-1.24) (-1.32) (0.23) (-1.43) 

lnAGE 
-0.8056 -0.2195 -0.8885 -0.8458 -0.2034 -0.9356 
(-3.1)*** (-1.99)** (-3.21)*** (-3.34)*** (-2.28)** (-3.46)*** 

lnTO 
0.0797 0.0289 0.0882 -0.0399 -0.0389 -0.0299 
(0.75) (0.70) (0.80) (-0.45) (-1.21) (-0.33) 

DBANK 
0.1967 0.1786 0.2128 0.2022 0.1853 0.2212 
(1.2) (1.62) (1.21) (1.07) (1.51) (1.08) 

DFIF 
-0.8550 -0.3030 -0.9167 -0.7190 -0.2793 -0.7667 
(-1.61) (-0.46) (-1.62) (-1.3) (-0.42) (-1.31) 

Adj R2 3.25% 25.70% 3.53% 2.94% 25.44% 3.24% 
#Fund 228 228 228 28 28 28 

SIC 5.38 5.14 
 

5.38 5.14 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
       3)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของ
กองทุนรวมตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.25 และ 3.28 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
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แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ พบว่าถ้า
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ Sharpe Ratio เปลี่ยนแปลงในทศิทาง
เดียวกันอย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซียพบว่าถ้าอัตราส่วน
ค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงไปจะส่งผลให ้Sharpe Ratio เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกนัอย่างมี
นยัส าคญั  
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะม ีSharpe Ratio แตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่า
ภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะ
ม ีSharpe Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไมพ่บว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio อยา่งมนียัส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศไทยที่มกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ  
Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยส าคญั พบว่ากองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้จะท าให้ Sharpe Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมี
นยัส าคญั แตกต่างจากกองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยีทีม่อีายุมากขึน้จะท าให้ Sharpe 
Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่ลดลงอยา่งมนียัส าคญั 
        ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ ถ้ามอีตัราซื้อขาย
หมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sharpe Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนีัยส าคญั ไม่พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ใน
เครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sharpe Ratio แตกต่างจากกองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอือย่างมี
นยัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสาร
ทุนประเทศไทยที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Sharpe Ratio ต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มี
นโยบายอยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยกบัมาเลเซยีม ี Sharpe 
Ratio ทีไ่มแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั ซึง่มากกว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์ทีม่ ี
Sharpe Ratio น้อยทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.29   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารหน้ีประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.5121 0.8189 2.5121 2.3200 0.8807 2.3200 
(1.43) (1.10) (1.43) (1.19) (0.84) (1.19) 

ER 
0.2284 0.3700 0.2284 

   (0.67) (1.48) (0.67) 
   

MF 
   

0.7100 0.8755 0.7100 

   

(1.62) (2.52)** (1.62) 

DFFEE 
0.1123 0.1883 0.1123 0.0474 0.1332 0.0474 
(0.61) (1.68) (0.61) (0.23) (1.54) (0.23) 

DBFEE 
-0.3850 -0.4731 -0.3850 -0.4494 -0.5122 -0.4494 
(-2.14)** (-2.79)*** (-2.14)** (-2.33)** (-2.51)** (-2.33)** 

lnTNA 
0.0620 0.0477 0.0620 0.0419 0.0303 0.0419 
(1.78)* (1.56) (1.78)* (1.23) (1.07) (1.23) 

lnTNACOM 
-0.0190 0.0006 -0.0190 0.0018 0.0198 0.0018 
(-1.26) (0.02) (-1.26) (0.08) (0.76) (0.08) 

lnAGE 
-0.2160 0.0112 -0.2160 -0.2131 -0.0146 -0.2131 
(-1.11) (0.1) (-1.11) (-1.27) (-0.16) (-1.27) 

lnTO 
0.1279 0.0736 0.1279 0.1148 0.0561 0.1148 
(1.14) (0.84) (1.14) (1.01) (0.63) (1.01) 

DBANK 
0.0030 -0.0439 0.0030 -0.0355 -0.0833 -0.0355 
(0.02) (-0.32) (0.02) (-0.24) (-0.79) (-0.24) 

DFIF 
0.4404 0.9119 0.4404 0.1952 0.6749 0.1952 
(1.11) (4.85)*** (1.11) (0.58) (3.68)*** (0.58) 

DSG 
1.1847 0.6633 1.1847 1.2601 0.7209 1.2601 
(2.16)** (1.42) (2.16)** (1.78)* (1.23) (1.78)* 

DMY 
0.0283 -0.2790 0.0283 -0.1759 -0.5367 -0.1759 
(0.04) (-0.49) (0.04) (-0.22) (-0.79) (-0.22) 

Adj R2 7.28% 65.14% 8.95% 9.90% 66.15% 9.90% 
#Fund 188 188 188 187 187 187 

SIC 4.34 3.41 
 

4.32 3.38 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.30   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารหน้ีประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
9.1218 4.2676 9.1218 9.8943 3.5325 9.8943 

(3.69)*** (3.78)*** (3.69)*** (6.12)*** (4.31)*** (6.12)*** 

ER 
0.2650 0.3790 0.2650 

   (0.74) (1.53) (0.74) 
   

MF 
   

0.2946 0.8443 0.2946 

   

(0.46) (2.49)** (0.46) 

DFFEE 
0.7672 0.3662 0.7672 1.0328 0.2557 1.0328 

(4.34)*** (1.44) (4.34)*** (4.36)*** (1.59) (4.36)*** 

DBFEE 
-0.7695 -0.5406 -0.7695 -1.0209 -0.5548 -1.0209 

(-3.29)*** (-2.44)** (-3.29)*** (-3.42)*** (-1.99)** (-3.42)*** 

lnTNA 
0.1134 0.1010 0.1134 0.0819 0.0851 0.0819 
(1.49) (3.31)*** (1.49) (0.79) (2.68)*** (0.79) 

lnTNACOM 
-0.1690 -0.1086 -0.1690 -0.1522 -0.0905 -0.1522 

(-6.04)*** (-9.61)*** (-6.04)*** (-3.69)*** (-7.45)*** (-3.69)*** 

lnAGE 
-0.7180 -0.1841 -0.7180 -0.7577 -0.0796 -0.7577 

(-2.67)*** (-1.18) (-2.67)*** (-10.16)*** (-0.59) (-10.16)*** 

lnTO 
0.0270 -0.0463 0.0270 -0.0040 -0.0797 -0.0040 
(0.21) (-1.27) (0.21) (-0.03) (-1.17) (-0.03) 

DBANK 
0.2544 0.1909 0.2544 0.1151 0.0734 0.1151 
(1.06) (1.41) (1.06) (0.47) (0.79) (0.47) 

DFIF 
-0.1086 1.0645 -0.1086 -0.4730 0.8251 -0.4730 
(-0.17) (3.09)*** (-0.17) (-0.95) (1.82)* (-0.95) 

Adj R2 19.87% 84.15% 3.85% 1.75% 86.35% 1.75% 
#Fund 95 95 95 94 94 94 

SIC 4.33 2.60 
 

4.32 2.42 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.31   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม 
ตราสารหน้ีประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-0.7841 -2.4632 0.5231 -1.3181 -1.6050 0.1477 
(-0.11) (-0.80) (0.05) (-0.28) (-0.91) (0.02) 

ER 
-0.0789 0.4524 0.0290 

   (-0.08) (0.62) (0.02) 
   

MF 
   

0.7094 1.0181 0.7748 

   

(0.90) (1.44) (0.79) 

DFFEE 
-0.4375 0.2134 -0.4725 -0.3675 0.3068 -0.4380 
(-0.90) (0.89) (-0.68) (-0.72) (1.07) (-0.59) 

DBFEE 
-0.8648 -1.0335 -0.8406 -0.8535 -1.0449 -0.8541 
(-1.20) (-2.98)*** (-0.81) (-1.14) (-2.66)*** (-0.80) 

lnTNA 
-0.1302 -0.0118 -0.0698 -0.0769 -0.0046 -0.0286 
(-0.58) (-0.12) (-0.24) (-0.51) (-0.06) (-0.15) 

lnTNACOM 
0.2072 0.1285 0.0939 0.2008 0.1145 0.1047 
(2.19)** (2.24)** (0.67) (2.91)*** (2.29)** (1.10) 

lnAGE 
0.1069 0.1155 0.042 0.0113 0.0189 -0.074 
(0.53) (0.52) (0.16) (0.07) (0.10) (-0.34) 

lnTO 
0.4718 0.5151 0.5591 0.4596 0.4551 0.5433 
(1.47) (2.36)** (1.43) (1.63) (2.27)** (1.63) 

DBANK 
-0.6689 -0.6062 -0.7174 -0.7512 -0.5895 -0.7881 
(-1.87)* (-2.13)** (-1.44) (-2.63)*** (-1.87)* (-2.00)** 

DFIF 
0.7163 0.4019 0.6933 0.4372 0.2742 0.3704 
(1.37) (1.36) (1.00) (0.89) (0.63) (0.55) 

Adj R2 2.35% 42.38% 0.78% 3.14% 43.32% 0.34% 
#Fund 34 34 34 34 34 34 

SIC 5.11 4.71 
 

5.09 4.68 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.32   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม 
ตราสารหน้ีประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.1494 -0.5797 2.1494 1.4315 -1.0673 1.4315 
(0.63) (-0.57) (0.63) (0.50) (-0.98) (0.50) 

ER 
0.1969 0.1198 0.1969 

   (0.68) (1.11) (0.68) 
   

MF 
   

0.9009 0.5996 0.9009 

   

(7.16)*** (3.04)*** (7.16)*** 

DFFEE 
-0.4049 -0.1600 -0.4049 -0.3618 -0.1305 -0.3618 
(-1.53) (-1.42) (-1.53) (-1.58) (-1.09) (-1.58) 

DBFEE 
0.1783 0.1481 0.1783 0.2291 0.1815 0.2291 
(1.06) (0.65) (1.06) (1.35) (0.74) (1.35) 

lnTNA 
0.1456 0.0584 0.1456 0.1464 0.0607 0.1464 

(3.08)*** (3.45)*** (3.08)*** (4.12)*** (3.21)*** (4.12)*** 

lnTNACOM 
-0.0351 0.0086 -0.0351 -0.0080 0.0269 -0.0080 
(-1.30) (0.37) (-1.3) (-0.44) (1.57) (-0.44) 

lnAGE 
-0.1731 0.2013 -0.1731 -0.2452 0.1488 -0.2452 
(-0.49) (1.55) (-0.49) (-0.73) (1.34) (-0.73) 

lnTO 
-0.0009 0.0563 -0.0009 0.0029 0.0584 0.0029 
(-0.01) (1.69)* (-0.01) (0.04) (1.66)* (0.04) 

DBANK 
0.3078 0.0499 0.3078 0.3940 0.1114 0.3940 
(1.38) (0.37) (1.38) (1.97)* (0.86) (1.97)* 

DFIF 
-0.4757 0.3873 -0.4757 -0.7256 0.2145 -0.7256 
(-0.72) (1.59) (-0.72) (-1.14) (0.98) (-1.14) 

Adj R2 1.39% 79.05% 1.39% 0.34% 79.84% 0.34% 
#Fund 59 59 59 59 59 59 

SIC 4.04 2.54 
 

4.02 2.50 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       4)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.29 และ 3.32 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวม
ตราสารหนี้ประเทศไทยและมาเลเซยี ถ้าค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป 
จะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        ไม่มกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศใดทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจะม ี Sharpe Ratio แตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและสงิคโปรท์ี่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี Sharpe Ratio น้อยกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมี
นยัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและมาเลเซยี พบว่าเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางตรง
ขา้มอย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร ์เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางเดยีวกนั
อยา่งมนียัส าคญั 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศใดที่มอีายุมากขึน้จะท า
ให้ Sharpe Ratio ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมอีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sharpe Ratio 
ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั พบเพยีงกองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศสงิคโปรท์ีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sharpe Ratio 
น้อยกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตรา
สารหนี้ประเทศไทยทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศม ี Sharpe Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่มี
นโยบายอยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        ไม่พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมี 
Sharpe Ratio แตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยอย่างมนียัส าคญั 



113 
 

ตารางท่ี 3.33   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
8.8326 5.2744 9.7887 8.5767 4.8831 9.5354 
(2.24)** (2.28)** (2.15)** (2.08)** (2.09)** (2.02)** 

ER 
0.1788 0.1916 0.1676 

   (1.37) (1.55) (1.31) 
   

MF 
   

0.6038 0.7000 0.5446 

   

(2.34)** (3.24)*** (1.99)** 

DFFEE 
0.9256 0.6308 0.9618 0.9268 0.6333 0.9597 
(2.54)** (1.60) (2.34)** (2.49)** (1.61) (2.29)** 

DBFEE 
0.7637 0.2377 0.8636 0.6750 0.1342 0.7781 
(0.79) (0.29) (0.82) (0.71) (0.17) (0.76) 

lnTNA 
0.3024 0.1550 0.3162 0.2845 0.1443 0.2998 

(2.89)*** (2.04)** (2.78)*** (3.22)*** (2.37)** (3.05)*** 

lnTNACOM 
-0.3659 -0.2780 -0.3865 -0.3579 -0.2727 -0.3787 
(-1.81)* (-1.73)* (-1.66)* (-1.82)* (-1.73)* (-1.68)* 

lnAGE 
-0.0869 0.4087 -0.1759 -0.0774 0.4323 -0.1683 
(-0.60) (1.74)* (-1.03) (-0.54) (1.78)* (-1.00) 

lnTO 
-0.1811 -0.0433 -0.2110 -0.2008 -0.0832 -0.2225 
(-0.94) (-0.29) (-1.03) (-0.98) (-0.53) (-1.02) 

DBANK 
0.4150 0.4234 0.4081 0.3836 0.3803 0.3846 
(2.11)** (3.26)*** (1.79)* (2.17)** (3.15)*** (1.87)* 

DFIF 
-0.9509 -0.4257 -1.0184 -1.0485 -0.4873 -1.1130 

(-3.67)*** (-1.51) (-3.44)*** (-4.20)*** (-1.73)* (-3.98)*** 

DSG 
-2.0171 -2.0587 -1.9548 -1.9051 -2.0593 -1.8338 
(-1.43) (-1.50) (-1.29) (-1.36) (-1.51) (-1.23) 

DMY 
-2.1639 -2.5444 -2.0732 -2.3399 -2.8062 -2.2256 
(-1.39) (-1.72)* (-1.22) (-1.46) (-1.82)* (-1.28) 

Adj R2 18.10% 54.62% 15.76% 18.14% 55.12% 15.78% 
#Fund 169 169 169 169 169 169 

SIC 4.81 4.26 
 

4.81 4.25 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.34   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
30.5372 14.2929 30.5372 30.1655 13.1828 30.1655 
(2.32)** (1.60) (2.32)** (2.37)** (1.62) (2.37)** 

ER 
0.1397 0.1105 0.1397 

   (0.29) (0.32) (0.29) 
   

MF 
   

0.4017 0.6228 0.4017 

   

(0.92) (5.88)*** (0.92) 

DFFEE 
1.8379 1.1681 1.8379 1.8070 1.1375 1.8070 

(3.66)*** (2.09)** (3.66)*** (3.54)*** (1.98)** (3.54)*** 

DBFEE 
0.9947 0.3553 0.9947 0.9190 0.1976 0.9190 
(1.30) (0.57) (1.30) (1.12) (0.28) (1.12) 

lnTNA 
0.3361 0.1425 0.3361 0.3319 0.1559 0.3319 
(1.74)* (1.03) (1.74)* (1.56) (1.14) (1.56) 

lnTNACOM 
-1.4136 -0.9486 -1.4136 -1.4040 -0.9339 -1.4040 
(-2.54)** (-2.04)** (-2.54)** (-2.47)** (-1.94)* (-2.47)** 

lnAGE 
0.1331 1.1165 0.1331 0.1519 1.1448 0.1519 
(0.28) (2.99)*** (0.28) (0.32) (3.16)*** (0.32) 

lnTO 
-0.7703 -0.2011 -0.7703 -0.7946 -0.2257 -0.7946 
(-2.04)** (-0.71) (-2.04)** (-2.11)** (-0.82) (-2.11)** 

DBANK 
2.0130 1.2052 2.0130 2.0019 1.1408 2.0019 
(1.39) (1.13) (1.39) (1.37) (1.06) (1.37) 

DFIF 
-4.3347 -2.5638 -4.3347 -4.3359 -2.393 -4.3359 

(-3.83)*** (-3.64)*** (-3.83)*** (-4.36)*** (-5.01)*** (-4.36)*** 
Adj R2 28.55% 59.23% 28.55% 28.62% 59.84% 28.62% 
#Fund 54 54 54 54 54 54 

SIC 5.48 5.01 
 

5.49 5.01 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.35   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม 
ผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-9.1342 -2.1716 -9.1342 -10.2291 -3.8640 -10.2291 
(-1.12) (-0.54) (-1.12) (-2.51)** (-1.21) (-2.51)** 

ER 
0.3489 -0.0759 0.3489 

   (0.51) (-0.22) (0.51) 
   

MF 
   

0.8136 0.15850 0.8136 

   

(2.22)** (0.53) (2.22)** 

DFFEE 
0.4281 0.1493 0.4281 0.3298 0.2930 0.3298 
(0.55) (0.23) (0.55) (0.46) (0.60) (0.46) 

DBFEE 
-0.6734 -0.5438 -0.6734 -0.997 -0.7425 -0.997 
(-0.92) (-1.85)* (-0.92) (-2.14)** (-2.69)*** (-2.14)** 

lnTNA 
0.3530 0.2271 0.3530 0.3165 0.2296 0.3165 
(2.28)** (2.02)** (2.28)** (2.82)*** (2.55)** (2.82)*** 

lnTNACOM 
0.2368 0.0804 0.2368 0.3227 0.1423 0.3227 
(1.06) (0.96) (1.06) (2.24)** (1.72) (2.24)** 

lnAGE 
-0.0054 0.0812 -0.0054 -0.009 0.0993 -0.009 
(-0.02) (0.51) (-0.02) (-0.05) (0.62) (-0.05) 

lnTO 
0.4792 0.0172 0.4792 0.4862 0.0199 0.4862 

(3.29)*** (0.25) (3.29)*** (3.29)*** (0.26) (3.29)*** 

DBANK 
0.5789 0.0691 0.5789 0.655 0.1228 0.655 
(1.36) (0.21) (1.36) (1.66)* (0.35) (1.66)* 

DFIF 
-1.3706 -0.7613 -1.3706 -1.72 -1.0294 -1.72 
(-1.61) (-1.66)* (-1.61) (-3.5)*** (-2.73)*** (-3.5)*** 

Adj R2 5.24% 73.68% 5.24% 5.13% 73.94% 5.13% 
#Fund 28 28 28 28 28 28 

SIC 4.75 3.60 
 

4.76 3.60 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.36   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sharpe Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
8.9941 2.0436 9.4665 8.0681 0.5858 8.5286 
(1.96)* (1.05) (1.96)* (1.77)* (0.37) (1.78)* 

ER 
0.0289 0.0531 0.0312 

   (0.24) (0.41) (0.25) 
   

MF 
   

0.4644 0.7361 0.4298 

   

(1.1) (1.98)** (0.96) 

DFFEE 
-0.1709 -0.1141 -0.1551 -0.1442 -0.0745 -0.1327 
(-0.53) (-0.38) (-0.47) (-0.43) (-0.25) (-0.39) 

DBFEE 
0.254 -0.4525 0.2822 0.1882 -0.5591 0.2186 
(0.68) (-1.94)* (0.71) (0.48) (-2.49)** (0.52) 

lnTNA 
0.3306 0.1591 0.3397 0.3279 0.1534 0.3353 
(2.49)** (1.18) (2.44)** (2.71)*** (1.26) (2.65)*** 

lnTNACOM 
-0.1821 -0.1516 -0.1841 -0.1725 -0.1367 -0.1753 
(-1.31) (-1.34) (-1.23) (-1.3) (-1.24) (-1.24) 

lnAGE 
-0.8558 0.153 -0.9229 -0.8357 0.1888 -0.8909 
(-1.73)* (0.85) (-1.78)* (-1.68)* (1.18) (-1.72)* 

lnTO 
0.0206 0.197 0.0086 0.0121 0.1835 0.0036 
(0.19) (2.38)** (0.08) (0.11) (2.23)** (0.03) 

DBANK 
0.2026 0.3599 0.1915 0.1774 0.3201 0.1699 
(1.1) (2.56)** (0.95) (1.05) (2.36)** (0.93) 

DFIF 
-1.0802 -0.123 -1.1401 -1.1641 -0.2514 -1.2053 
(-1.72)* (-0.29) (-1.71)* (-1.91)* (-0.66) (-1.89)* 

Adj R2 6.21% 52.50% 6.31% 6.41% 52.92% 6.44% 
#Fund 86 86 86 86 86 86 

SIC 4.24 3.62 
 

4.24 3.61 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       5)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sharpe Ratio ของ
กองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.33 และ 3.36 สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
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       (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมผสมประเทศไทยและ
มาเลเซยี พบว่าถ้าค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio 
ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั กองทุนรวมผสมประเทศไทยทีเ่ก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจะม ี Sharpe Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมผสม
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียพบว่าถ้ากองทุนเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมี 
Sharpe Ratio น้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
       (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
       พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศและกองทุนรวมผสมประเทศ
สงิคโปรท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ใน
ทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศและกองทุน
รวมผสมประเทศประเทศไทย ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผล
กระทบต่อ Sharpe Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงกนัขา้มอยา่งมนียัส าคญั  
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศไทย 
พบว่าถ้ากองทุนมอีายุมากขึน้จะท าให้ Sharpe Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซียที่มีอัตราซื้อขายหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Sharpe Ratio ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั ภาพรวม
กองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. 
ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sharpe Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอือย่างมี
นยัส าคญั 
       (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมผสมประเทศไทยและ
สงิคโปร ์ที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ี Sharpe Ratio ต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบาย
อยา่งมนียัส าคญั  
       (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
       พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทยและสงิคโปรม์ ี Sharpe Ratio ไม่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมผสมประเทสมาเลเซยีม ี Sharpe Ratio น้อย
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 

  3.4.2.3  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio  
  โดยแบ่งผลการประมาณออกเป็นแบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลู พ.ศ. 2556 และขอ้มลู 

พ.ศ. 2552 – 2556 ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ผสม  
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ตารางท่ี 3.37   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย 

Constant 
3.0295 3.3772 10.4892 3.1151 
(1.35) (0.76) (1.28) (1.22) 

ER 
0.5245 0.5589 -0.3114 0.6228 

(2.59)*** (1.28) (-0.43) (2.41)** 

DFFEE 
0.2449 0.6653 -5.844 -0.3383 
(0.7) (1.2) (-1.32) (-0.81) 

DBFEE 
0.9054 0.6904 -0.2695 1.5323 
(2)** (1.26) (-0.45) (0.94) 

lnTNA 
-0.0187 -0.0619 -0.0532 0.01 
(-0.3) (-0.6) (-0.42) (0.11) 

lnTNACOM 
-0.1146 -0.2325 -0.0537 -0.0381 
(-1.76)* (-1.23) (-0.26) (-0.57) 

lnAGE 
0.3475 0.6357 -0.0968 0.1804 
(2.05)** (2.27)** (-0.27) (0.7) 

lnTO 
-0.1847 -0.0956 0.0288 -0.2973 
(-1.61) (-0.57) (0.19) (-1.16) 

DBANK 
0.5733 0.5018 1.1605 0.9719 
(2.18)** (0.88) (1.61) (3.12)*** 

DFIF 
-0.944 -0.8596 1.6897 -1.648 

(-3.44)*** (-1.44) (2.44)** (-4.7)*** 

DEQ 
1.5061 1.5636 1.1174 1.7117 

(5.56)*** (2.93)*** (2.1)** (4.49)*** 

DFI 
-0.9272 -1.2453 -0.0314 -0.9888 

(-3.49)*** (-2.89)*** (-0.04) (-2.77)*** 

DSG 
0.1752 

   (0.32) 
   

DMY 
0.0034 

   (0.01)       
Adj R2 17.73% 19.81% 9.94% 27.72% 
#Fund 901 395 147 359 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.38   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Constant 
3.323 3.8119 8.1853 -0.0123 5.0432 13.6425 
(1.73)* (0.84) (1.49) (-0.01) (0.73) (0.76) 

MF 
0.6426 0.564 -0.6545 2.2383 0.2342 -1.054 
(2.25)** (1.06) (-0.7) (6.26)*** (0.37) (-0.57) 

DFFEE 
0.6693 0.6437 -5.7339 -0.3281 3.4927 8.4463 
(2.28)** (1.18) (-1.29) (-0.79) (3.4)*** (3.28)*** 

DBFEE 
0.6295 0.7295 -0.4585 1.5668 3.3645 -2.155 
(1.56) (1.34) (-0.88) (0.93) (1.63) (-0.89) 

lnTNA 
-0.0365 -0.0797 -0.0347 0.0088 0.1233 -0.4392 
(-0.57) (-0.81) (-0.28) (0.11) (0.52) (-0.7) 

lnTNACOM 
-0.1758 -0.2137 0.0305 0.0024 -0.4907 0.8473 
(-2.05)** (-1.16) (0.22) (0.04) (-1.09) (0.77) 

lnAGE 
0.3642 0.6001 -0.0598 0.167 0.2855 -2.6146 
(2.43)** (2.08)** (-0.18) (0.73) (0.76) (-0.81) 

lnTO 
N/A -0.1084 0.0552 -0.1474 N/A N/A 

 

(-0.66) (0.37) (-1.16) 
  DBANK 

0.576 0.4325 1.1381 0.8719 0.1356 4.9995 
(2.28)** (0.77) (1.61) (2.88)*** (0.19) (2.1)** 

DFIF 
-0.7116 -0.8527 1.627 -2.1698 0.0846 1.8205 
(-2.23)** (-1.42) (3.33)*** (-6.39)*** (0.07) (0.87) 

DEQ 
1.5144 1.5397 1.1667 1.1636 1.5587 2.9495 

(5.77)*** (2.75)*** (2.19)** (3.01)*** (2.9)*** (1.87)* 

DFI 
-0.9896 -1.2942 -0.1262 -0.6243 -2.5457 0.2128 

(-3.47)*** (-2.91)*** (-0.16) (-1.99)** (-3.22)*** (0.12) 

DSG 
0.1994 

     (0.39) 
     DMY 

-0.1764 
     (-0.53) 
     DID 

-1.1203 
     (-2.18)** 
     

DPH 
3.24 

     (3.48)***           
Adj R2 16.98% 19.71% 10.24% 32.37% 30.74% 9.86% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

   
    1)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ
กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.37 และ 3.38 สรปุผลไดด้งันี้  
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        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศมาเลเซยี ถ้าอตัราส่วนค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผล
กระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมของ
กองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินสท์ีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจะม ีSortino Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวมของ
กองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ ทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะม ีSortino Ratio สูงกว่า
กองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนจะส่งผล
กระทบต่อ Sortino Ratio อยา่งมนีัยส าคญัในกองทุนรวมทุกประเทศ แต่พบว่าการเปลีย่นแปลง
ของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงกนั
ข้ามอย่างมนีัยส าคญัในภาพรวมกองทุนทัง้ 3 และ 5 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศ
อนิโดนีเซยี ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ และกองทุนรวมไทย ถ้ากองทุนมี
อายุมากขึน้จะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนโดยเฉลี่ยสูงมากขึน้อย่างมนีัยส าคญั ไม่พบ
กองทุนรวมประเทศใดทีอ่ตัราซือ้ขายหมุนเวยีนจะกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนอย่างมี
นัยส าคญั พบว่าภาพรวมของกองทุนทัง้  3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และ
ฟิลปิปินสท์ีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sortino Ratio สูงกว่า
กองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรท์ีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ีSortino Ratio มากว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่าง
มนีัยส าคญั และประเทศมาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ีSortino Ratio น้อยกว่า
กองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 และ 5 
ประเทศ กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อนิโดนีเซยี และประเทศฟิลปิปินสม์ ีSortino Ratio โดยเฉลีย่สูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่าง
มนีัยส าคญั และกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศ
ไทย ประเทศมาเลเซยี และประเทศอนิโดนีเซยีมี Sortino Ratio โดยเฉลี่ยต ่ากว่ากองทุน
ประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์มี Sortino Ratio สูงที่สุด 
รองลงมาคอืกองทุนรวมประเทศไทย  สงิคโปรแ์ละมาเลเซียทีม่ ี Sortino Ratio ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญั และกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีทีม่ ีSortino Ratio น้อยทีสุ่ดใน 5 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.39   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 

Independent Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
11.414 7.5887 12.0733 7.7302 

(2.92)*** (3.36)*** (3.07)*** (3.2)*** 

ER 
0.8017 0.8542 

  (3.99)*** (3.69)*** 
  

MF 
  

1.7314 1.795 

  

(4.15)*** (3.99)*** 

DFFEE 
0.1079 0.009 0.0736 -0.0552 
(0.54) (0.03) (0.35) (-0.21) 

DBFEE 
1.2586 1.073 1.1803 1.0512 
(2.01)** (2)** (1.81)* (1.86)* 

lnTNA 
0.3518 0.2197 0.3369 0.2058 

(3.57)*** (2.47)** (3.3)*** (2.29)** 

lnTNACOM 
-0.0681 -0.0075 -0.0942 -0.0245 
(-0.62) (-0.09) (-0.94) (-0.33) 

lnAGE 
-1.141 -0.5374 -1.178 -0.5318 

(-2.45)** (-1.36) (-2.44)** (-1.35) 

lnTO 
-0.3337 -0.2795 -0.3414 -0.2912 

(-3.92)*** (-2.66)*** (-3.82)*** (-2.55)** 

DBANK 
0.7425 0.6852 0.7053 0.647 

(2.82)*** (2.5)** (2.7)*** (2.41)** 

DFIF 
-2.2731 -1.5618 -2.4177 -1.7279 

(-3.22)*** (-2.39)** (-3.55)*** (-2.64)*** 

DEQ 
1.0681 0.747 0.7808 0.4394 
(1.67)* (1.2) (1.28) (0.72) 

DFI 
0.1867 0.1812 0.3894 0.384 
(0.72) (0.56) (1.45) (1.1) 

DSG 
2.1073 1.6069 2.2736 1.8369 
(1.95)* (1.69)* (2.26)** (2.02)** 

DMY 
-1.0851 -1.3899 -1.6234 -1.8957 
(-1.31) (-2.02)** (-1.75)* (-2.45)** 

Adj R2 4.29% 17.97% 4.73% 18.32% 
#Fund 1030 1030 1022 1022 

SIC 6.95 6.80 6.96 6.81 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.40   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
17.1673 7.2426 17.1673 18.0698 6.3189 18.0698 
(5.68)*** (5.05)*** (5.68)*** (6.33)*** (3.9)*** (6.33)*** 

ER 
0.9931 0.9232 0.9931 

   (5.89)*** (4.27)*** (5.89)*** 
   

MF 
   

1.0366 1.219 1.0366 

   

(2.96)*** (2.98)*** (2.96)*** 

DFFEE 
0.5387 0.3017 0.5387 0.5675 0.1655 0.5675 
(1.53) (0.76) (1.53) (1.59) (0.4) (1.59) 

DBFEE 
-0.0027 -0.0662 -0.0027 0.1076 0.1003 0.1076 
(-0.01) (-0.15) (-0.01) (0.2) (0.2) (0.2) 

lnTNA 
0.2079 0.0864 0.2079 0.1602 0.0467 0.1602 
(2.21)** (1.17) (2.21)** (1.58) (0.59) (1.58) 

lnTNACOM 
-0.5116 -0.2356 -0.5116 -0.5025 -0.2139 -0.5025 

(-3.66)*** (-2.24)** (-3.66)*** (-3.62)*** (-1.93)* (-3.62)*** 

lnAGE 
-0.2325 0.5001 -0.2325 -0.2212 0.6711 -0.2212 
(-1.88)* (4.9)*** (-1.88)* (-1.07) (8.07)*** (-1.07) 

lnTO 
-0.4928 -0.297 -0.4928 -0.5323 -0.322 -0.5323 

(-3.18)*** (-4.9)*** (-3.18)*** (-3.71)*** (-5.64)*** (-3.71)*** 

DBANK 
0.8143 0.2375 0.8143 0.7168 0.0895 0.7168 
(2.49)** (1.09) (2.49)** (1.72)* (0.3) (1.72)* 

DFIF 
-3.6986 -2.1208 -3.6986 -3.5812 -1.8773 -3.5812 

(-7.22)*** (-3.96)*** (-7.22)*** (-9.35)*** (-4.08)*** (-9.35)*** 

DEQ 
1.7139 1.2661 1.7139 1.78 1.1528 1.78 
(2.52)** (2.4)** (2.52)** (2.99)*** (2.42)** (2.99)*** 

DFI 
0.2283 -0.4896 0.2283 0.1615 -0.5625 0.1615 
(1.87)* (-1.35) (1.87)* (0.61) (-1.22) (0.61) 

Adj R2 15.13% 53.92% 15.13% 14.46% 53.95% 14.46% 
#Fund 420 420 420 411 411 411 

SIC 5.93 5.33 
 

5.99 5.39 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.41   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.5665 8.3832 11.435 11.0627 13.1425 12.6147 
(0.84) (2.03)** (0.72) (1.65)* (5.21)*** (0.9) 

ER 
0.75 0.7927 0.2376 

   (1.11) (1.6) (0.23) 
   

MF 
   

1.5198 1.4255 1.0088 

   

(3.11)*** (2.36)** (0.97) 

DFFEE 
0.4484 0.1236 1.5627 0.0409 -0.2512 1.2402 
(0.21) (0.06) (0.38) (0.02) (-0.15) (0.33) 

DBFEE 
15.506 14.7768 22.0463 15.7884 15.1099 22.1392 
(1.64) (1.66)* (1.28) (1.69)* (1.69)* (1.29) 

lnTNA 
0.5918 0.3636 1.0974 0.5761 0.3624 1.0976 
(2.35)** (1.67)* (2.43)** (2.29)** (1.65)* (2.41)** 

lnTNACOM 
0.5959 0.5407 0.4429 0.3894 0.3272 0.356 
(1.37) (1.27) (0.5) (0.89) (0.85) (0.42) 

lnAGE 
-2.4599 -1.9713 -4.1068 -2.4182 -1.9689 -4.0479 
(-1.84)* (-1.67)* (-2.03)** (-1.87)* (-1.7)* (-2.05)** 

lnTO 
-0.5716 -0.5968 -0.4272 -0.7 -0.7232 -0.4773 
(-1.09) (-1.22) (-0.53) (-1.28) (-1.35) (-0.58) 

DBANK 
3.3403 3.541 3.819 3.3939 3.6391 3.7477 
(1.82)* (2.11)** (1.06) (1.87)* (2.13)** (1.05) 

DFIF 
-1.6309 -1.5875 -0.2769 -1.4695 -1.357 -0.3225 
(-1.21) (-1.23) (-0.08) (-1.31) (-1.2) (-0.11) 

DEQ 
-0.8931 -1.5585 0.0492 -0.8884 -1.5218 0.0121 
(-0.52) (-0.87) (0.02) (-0.5) (-0.84) (0) 

DFI 
0.2238 0.4778 -0.3278 0.3987 0.6683 -0.201 
(0.16) (0.38) (-0.13) (0.34) (0.58) (-0.08) 

Adj R2 4.46% 11.14% 4.55% 4.51% 11.20% 4.55% 
#Fund 197 197 197 197 197 197 

SIC 8.25 8.21 
 

8.25 8.20 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.42   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวมทุก
นโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
7.8655 3.7145 7.8655 5.4397 1.2027 5.4397 
(1.99)** (2.34)** (1.99)** (1.37) (0.54) (1.37) 

ER 
0.3241 0.3108 0.3241 

   (1.27) (1.38) (1.27) 
   

MF 
   

1.6047 1.4759 1.6047 

   

(2.02)** (2.09)** (2.02)** 

DFFEE 
0.1658 0.1372 0.1658 0.0577 0.0271 0.0577 
(1.27) (1.23) (1.27) (0.48) (0.31) (0.48) 

DBFEE 
-0.4892 -0.8143 -0.4892 -0.4083 -0.6996 -0.4083 
(-1.68)* (-4.1)*** (-1.68)* (-1.38) (-3.54)*** (-1.38) 

lnTNA 
0.1966 0.056 0.1966 0.2263 0.0823 0.2263 
(2.14)** (0.66) (2.14)** (2.51)** (0.95) (2.51)** 

lnTNACOM 
-0.0495 -0.0117 -0.0495 -0.0317 0.0167 -0.0317 
(-0.57) (-0.26) (-0.57) (-0.47) (0.49) (-0.47) 

lnAGE 
-0.5741 0.1233 -0.5741 -0.6151 0.0926 -0.6151 
(-1.84)* (3.17)*** (-1.84)* (-1.98)** (2.17)** (-1.98)** 

lnTO 
-0.1825 -0.0471 -0.1825 -0.067 -0.0361 -0.067 

(-4.72)*** (-0.98) (-4.72)*** (-1.79)* (-0.83) (-1.79)* 

DBANK 
0.3908 0.4113 0.3908 0.3622 0.3877 0.3622 
(1.4) (2.1)** (1.4) (1.38) (2.1)** (1.38) 

DFIF 
-1.0931 -0.4683 -1.0931 -1.4936 -0.4306 -1.4936 
(-1.58) (-0.9) (-1.58) (-2.15)** (-0.85) (-2.15)** 

DEQ 
1.3929 1.3413 1.3929 1.0163 0.9913 1.0163 

(3.21)*** (3.23)*** (3.21)*** (3.8)*** (3.76)*** (3.8)*** 

DFI 
-0.5446 -0.2638 -0.5446 -0.1995 0.0537 -0.1995 
(-1.12) (-0.57) (-1.12) (-0.54) (0.15) (-0.54) 

Adj R2 5.32% 45.77% 5.32% 6.58% 46.86% 6.58% 
#Fund 413 413 413 414 414 414 

SIC 5.49 4.95 
 

5.48 4.93 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
       2)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.39 และ 3.42 สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 
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        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทยถ้าอตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงไปจะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไป
ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั และกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร์และมาเลเซีย ถ้า
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไปจะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        ไมพ่บว่ามกีองทุนรวมประเทศใดทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจะม ีSortino Ratio สงูกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรท์ีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมี Sortino Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็
อยา่งมนียัส าคญั แต่กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมี 
Sortino Ratio น้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
สงิคโปร์ถ้าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  และพบว่าการเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงขา้มอย่างมี
นัยส าคญัในกองทุนรวมประเทศไทยประเทศเดยีว พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยถ้ามอีายุมาก
ขึน้จะท าให ้ Sortino Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั  แต่กองทุนรวม
ประเทศสงิคโปรถ์้ามอีายุมากขึน้จะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่ลดลงอย่างมี
นยัส าคญั ถา้กองทุนรวมประเทศไทยมอีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sortino 
Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยส าคญั พบว่ากองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sortino 
Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศไทย ที่
มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Sortino Ratio ต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมี
นัยส าคญั พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยและมาเลเซยีมี Sortino Ratio โดยเฉลีย่สูง
กว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราหนี้ไม่พบว่ากองทุนที่ลงทุนใน
ตราสารหนี้จะแตกต่างจากกองทุนอื่นๆอย่างมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        กองทุนรวมประเทศสงิคโปรม์ ีSortino Ratio สูงทีสุ่ด รองลงมาคอื
กองทุนรวมประเทศไทย และกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีม ีSortino Ratio น้อยที่สุดใน 3 
ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.43   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
9.9425 5.4618 10.4055 10.8386 5.2005 11.1855 

(2.75)*** (5.81)*** (2.78)*** (3.56)*** (4.07)*** (3.59)*** 

ER 
0.2666 0.2695 0.2626 

   (1.63) (1.3) (1.58) 
   

MF 
   

0.68 0.732 0.6828 

   

(1.66)* (1.41) (1.62) 

DFFEE 
-0.1298 -0.1904 -0.1237 0.0057 -0.12 0.0106 
(-0.58) (-0.92) (-0.53) (0.02) (-0.49) (0.04) 

DBFEE 
0.6157 0.491 0.6187 0.6243 0.5582 0.625 

(3.37)*** (2.95)*** (3.27)*** (3.22)*** (2.9)*** (3.13)*** 

lnTNA 
0.3857 0.2027 0.3981 0.3686 0.1947 0.3773 

(2.76)*** (1.75)* (2.73)*** (2.68)*** (1.67)* (2.67)*** 

lnTNACOM 
-0.0373 -0.0014 -0.0459 -0.0641 -0.0123 -0.0705 
(-0.29) (-0.02) (-0.33) (-0.51) (-0.18) (-0.54) 

lnAGE 
-0.8169 -0.0507 -0.874 -0.8527 -0.0111 -0.8967 

(-4.52)*** (-0.49) (-4.76)*** (-5.93)*** (-0.11) (-6.16)*** 

lnTO 
-0.132 0.0192 -0.1401 -0.1793 -0.0272 -0.1833 
(-1.17) (0.26) (-1.19) (-1.81)* (-0.3) (-1.8)* 

DBANK 
0.1843 0.1723 0.1934 0.153 0.162 0.1583 
(0.77) (0.83) (0.77) (0.64) (0.82) (0.64) 

DFIF 
-2.0632 -1.2524 -2.1238 -2.0226 -1.223 -2.0657 

(-8.05)*** (-4.02)*** (-7.92)*** (-8.25)*** (-4.05)*** (-8.14)*** 

DSG 
0.2919 -0.2624 0.3462 0.2107 -0.2723 0.252 
(0.69) (-0.77) (0.76) (0.42) (-0.66) (0.48) 

DMY 
-1.6371 -1.8298 -1.6249 -1.975 -2.096 -1.9677 
(-2.57)** (-3.85)*** (-2.49)** (-2.74)*** (-3.73)*** (-2.68)*** 

Adj R2 7.01% 44.20% 6.82% 3.11% 43.60% 6.82% 
#Fund 549 549 549 541 541 541 

SIC 6.09 5.60 
 

6.12 5.63 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.44   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
23.2983 9.2563 24.0362 24.0144 7.5332 24.7607 
(5.14)*** (6.63)*** (5.09)*** (5.75)*** (3.38)*** (5.71)*** 

ER 
0.5593 0.3488 0.5515 

   (3.28)*** (0.97) (3.13)*** 
   

MF 
   

0.8365 0.9539 0.8351 

   

(1.33) (1.23) (1.28) 

DFFEE 
0.0362 0.2357 0.0531 -0.0815 0.0222 -0.0625 
(0.08) (0.46) (0.11) (-0.16) (0.04) (-0.12) 

DBFEE 
0.1949 0.1698 0.1779 0.4133 0.4327 0.3901 
(0.37) (0.38) (0.33) (0.82) (0.94) (0.74) 

lnTNA 
-0.0047 0.034 0.0068 -0.1009 -0.0354 -0.0892 
(-0.04) (0.3) (0.05) (-1.08) (-0.28) (-0.92) 

lnTNACOM 
-0.3014 -0.1165 -0.3183 -0.2155 -0.0462 -0.2332 
(-2.08)** (-1.1) (-2.08)** (-1.12) (-0.32) (-1.17) 

lnAGE 
-0.7034 0.3076 -0.7644 -0.7934 0.435 -0.86 

(-3.49)*** (1.76)* (-3.62)*** (-2.68)*** (2.94)*** (-2.77)*** 

lnTO 
-0.5695 -0.2082 -0.5854 -0.6441 -0.2591 -0.6526 

(-3.67)*** (-3.03)*** (-3.65)*** (-5.03)*** (-2.15)** (-4.92)*** 

DBANK 
0.6116 -0.0226 0.6395 0.3553 -0.2541 0.3844 
(2.17)** (-0.13) (2.19)** (0.77) (-0.8) (0.81) 

DFIF 
-4.9224 -3.0554 -5.0288 -4.5819 -2.6134 -4.684 

(-7.02)*** (-3.52)*** (-6.8)*** (-7.21)*** (-3.18)*** (-7.03)*** 
Adj R2 11.27% 50.58% 11.05% 8.81% 48.01% 8.72% 
#Fund 199 199 199 191 191 191 

SIC 6.08 5.53 
 

6.18 5.66 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.45   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม 
ตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.0239 8.0587 0.6804 7.3564 12.7812 6.8439 
(0.19) (1.42) (0.11) (0.8) (1.7)* (0.7) 

ER 
0.6951 0.4222 0.6907 

   (2.23)** (1.54) (2.15)** 
   

MF 
   

0.8542 0.7792 0.8217 

   

(1.28) (1.13) (1.15) 

DFFEE 
3.6375 1.0278 4.035 3.5689 0.6148 3.9505 
(2.27)** (1.71) (2.32)** (2.43)** (1.36) (2.53)** 

DBFEE 
0.5704 -0.0951 0.6508 0.9971 0.2246 1.0486 
(0.94) (-0.26) (0.97) (1.5) (0.47) (1.46) 

lnTNA 
0.7245 0.4419 0.7581 0.7164 0.4512 0.7452 

(2.82)*** (2.37)** (2.74)*** (2.8)*** (2.39)** (2.73)*** 

lnTNACOM 
0.0574 -0.2286 0.087 -0.1943 -0.4385 -0.1581 
(0.18) (-0.71) (0.24) (-0.38) (-0.97) (-0.29) 

lnAGE 
-1.4318 -0.6133 -1.5842 -1.481 -0.6107 -1.6176 

(-3.29)*** (-2.41)** (-3.42)*** (-3.47)*** (-2.5)** (-3.58)*** 

lnTO 
0.0325 0.0574 0.0366 -0.0801 -0.0516 -0.0681 
(0.13) (0.4) (0.14) (-0.34) (-0.42) (-0.27) 

DBANK 
-0.3911 0.0362 -0.4372 -0.2362 0.1669 -0.2872 
(-0.72) (0.08) (-0.74) (-0.46) (0.36) (-0.52) 

DFIF 
-0.3305 -0.319 -0.3335 -0.1345 -0.1779 -0.1331 
(-0.53) (-0.44) (-0.5) (-0.22) (-0.23) (-0.2) 

Adj R2 4.85% 42.86% 4.88% 4.75% 42.86% 4.75% 
#Fund 122 122 122 122 122 122 

SIC 6.59 6.12 
 

6.58 6.11 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.46   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
10.184 7.4881 10.184 14.7872 9.7097 14.7872 

(3.43)*** (4.39)*** (3.43)*** (3.53)*** (2.91)*** (3.53)*** 

ER 
-0.3261 -0.1319 -0.3261 

   (-2.47)** (-1.45) (-2.47)** 
   

MF 
   

-2.0579 -1.2818 -2.0579 

   

(-2.56)** (-1.6) (-2.56)** 

DFFEE 
0.0223 -0.083 0.0223 -0.0611 -0.1541 -0.0611 
(0.07) (-0.38) (0.07) (-0.17) (-0.73) (-0.17) 

DBFEE 
-0.4969 -0.7979 -0.4969 -0.6231 -0.8037 -0.6231 
(-1.38) (-2.34)** (-1.38) (-1.63) (-2.06)** (-1.63) 

lnTNA 
0.3004 0.0416 0.3004 0.3303 0.0678 0.3303 
(2.01)** (0.39) (2.01)** (2.13)** (0.63) (2.13)** 

lnTNACOM 
-0.0563 0.0199 -0.0563 -0.1151 -0.002 -0.1151 
(-0.49) (0.32) (-0.49) (-0.92) (-0.04) (-0.92) 

lnAGE 
-0.8622 -0.1701 -0.8622 -0.9559 -0.2021 -0.9559 
(-4.8)*** (-3.06)*** (-4.8)*** (-4.86)*** (-2.33)** (-4.86)*** 

lnTO 
0.0646 -0.029 0.0646 -0.0522 -0.0707 -0.0522 
(0.26) (-0.38) (0.26) (-0.25) (-0.8) (-0.25) 

DBANK 
0.4023 0.4212 0.4023 0.4305 0.4531 0.4305 
(1.44) (2.25)** (1.44) (1.4) (2.34)** (1.4) 

DFIF 
-1.4147 -0.8227 -1.4147 -0.9922 -0.5457 -0.9922 
(-2.4)** (-1.42) (-2.4)** (-1.55) (-0.87) (-1.55) 

Adj R2 3.14% 45.38% 3.14% 3.46% 45.60% 3.46% 
#Fund 228 228 228 228 228 228 

SIC 5.72 5.18 
 

5.72 5.17 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       3)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ
กองทุนรวมตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.43 และ 3.46 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ Sortino Ratio เมื่ออัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ยหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญั 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะม ีSortino Ratio แตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสิงคมาเลเซยีที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี 
Sortino Ratio น้อยกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่าถ้ากองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio อย่างมนีัยส าคญั  แต่ไม่พบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. แล้วจะ
ส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนอยา่งมนีัยส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้จะท าให้ 
Sortino Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั แตกต่างจากกองทุนรวมตรา
สารทุนประเทศมาเลเซยีและสงิคโปรท์ีม่อีายุมากขึน้จะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนโดย
เฉลีย่ลดลงอยา่งมนียัส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย กองทุนรวมถ้ามอีตัรา
ซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทาง
ตรงกนัขา้มกนัอยา่งมนียัส าคญั  
        พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซียมีตราสารทุนประเทศใดที่
บรหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ีSortino Ratio แตกต่างจากกองทุน
ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
       ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารทุน
ประเทศไทยทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Sortino Ratio ต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบาย
อยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยกบัสงิคโปรม์ี Sortino 
Ratio ทีไ่มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั ซึง่มากกว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี ทีม่ ี 
Sortino Ratio น้อยทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.47   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารหน้ีประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
7.8236 3.7503 17.6809 6.0025 2.3004 15.9435 
(1.99)** (1.57) (2.33)** (1.51) (0.86) (1.96)* 

ER 
-0.9321 -0.5492 -1.0206 

   (-0.66) (-0.46) (-0.52) 
   

MF 
   

-0.0187 0.3138 -1.2231 

   

(-0.01) (0.18) (-0.44) 

DFFEE 
-2.1044 -1.986 -3.0774 -2.516 -2.4095 -3.395 
(-1.41) (-1.23) (-0.99) (-1.58) (-1.37) (-1.09) 

DBFEE 
4.4416 4.1298 6.3812 4.5712 4.3508 6.588 
(1.23) (1.23) (0.92) (1.23) (1.24) (0.94) 

lnTNA 
0.3399 0.3285 0.5418 0.4636 0.432 0.5738 
(1.5) (1.47) (1.44) (1.35) (1.37) (1.24) 

lnTNACOM 
0.1158 0.1918 -0.0423 0.1522 0.2258 -0.0104 
(1.01) (1.12) (-0.19) (1.43) (1.4) (-0.05) 

lnAGE 
-1.5434 -1.1571 -2.8441 -1.7234 -1.3173 -2.7845 
(-1.4) (-1.01) (-1.71)* (-1.35) (-1.04) (-1.6) 

lnTO 
0.3897 0.2907 0.3554 0.3872 0.2815 0.3533 
(1.36) (1.19) (1.16) (1.27) (1.07) (1.15) 

DBANK 
-1.0546 -1.0916 -0.8161 -0.9192 -0.9947 -0.769 
(-1.47) (-1.79) (-0.49) (-1.7)* (-1.25) (-0.52) 

DFIF 
2.9953 3.8743 2.2045 2.6935 3.6196 2.2027 
(1.98)** (2.82)*** (0.75) (1.73)* (2.46)** (0.75) 

DSG 
5.4882 4.533 7.3072 5.2293 4.3501 7.4309 
(2.35)** (2.19)** (1.61) (2.33)** (2.12)** (1.65)* 

DMY 
1.7225 1.1589 2.3684 1.4762 0.9036 2.8133 
(0.75) (0.56) (0.63) (0.55) (0.37) (0.65) 

Adj R2 7.02% 17.28% 5.17% 6.89% 17.23% 4.98% 
#Fund 187 187 188 187 187 187 

SIC 7.44 7.36 
 

7.46 7.38 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.48  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
16.8083 7.4991 16.8083 20.126 6.0303 20.2439 
(3.62)*** (2.94)*** (3.62)*** (12.14)*** (2.76)*** (12.07)*** 

ER 
0.782 0.9965 0.782 

   (1.79)* (2.07)** (1.79)* 
   

MF 
   

0.9414 1.8305 0.9325 

   

(0.77) (2.27)** (0.77) 

DFFEE 
1.6077 0.9076 1.6077 2.31 0.6918 2.3207 

(7.87)*** (2.1)** (7.87)*** (4.7)*** (1.7)* (4.69)*** 

DBFEE 
-1.9885 -1.6121 -1.9885 -2.5802 -1.6124 -2.5841 

(-6.18)*** (-3.99)*** (-6.18)*** (-4.67)*** (-2.97)*** (-4.65)*** 

lnTNA 
0.2205 0.1911 0.2205 0.196 0.1477 0.1956 
(1.49) (3.24)*** (1.49) (0.85) (1.96)* (0.84) 

lnTNACOM 
-0.4583 -0.3089 -0.4583 -0.4368 -0.2717 -0.4393 

(-13.58)*** (-8.06)*** (-13.58)*** (-6.5)*** (-4.46)*** (-6.57)*** 

lnAGE 
-0.739 0.1747 -0.739 -1.1208 0.3914 -1.129 
(-1.32) (0.46) (-1.32) (-5.81)*** (1.1) (-5.89)*** 

lnTO 
-0.0407 -0.1556 -0.0407 -0.0735 -0.1907 -0.0726 
(-0.18) (-2.82)*** (-0.18) (-0.33) (-3.62)*** (-0.32) 

DBANK 
0.9258 0.8455 0.9258 0.6728 0.7045 0.6747 

(2.75)*** (2.52)** (2.75)*** (1.59) (1.92) (1.58) 

DFIF 
-0.2262 2.068 -0.2262 -0.7127 1.9863 -0.729 
(-0.18) (2.05)** (-0.18) (-0.55) (1.74)* (-0.56) 

Adj R2 2.92% 75.02% 2.92% 3.04% 76.09% 3.01% 
#Fund 95 95 95 94 94 94 

SIC 5.80 4.52 
 

5.82 4.50 
 

Hausman Test Fixed*** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.49   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม 
ตราสารหน้ีประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
3.8014 -8.2016 17.3851 -10.9241 -17.7535 10.0582 
(0.21) (-0.48) (0.74) (-0.52) (-0.76) (0.4) 

ER 
-4.8462 -2.8623 -3.4585 

   (-1.17) (-0.78) (-0.51) 
   

MF 
   

-1.9684 -0.4704 -5.6106 

   

(-0.52) (-0.14) (-0.65) 

DFFEE 
-3.6426 -2.0668 -5.1013 -3.746 -1.9906 -5.3425 
(-1.5) (-1.05) (-1.25) (-1.45) (-0.91) (-1.17) 

DBFEE 
33.0731 31.3742 41.5491 33.342 31.5513 41.8008 
(1.9)* (1.87)* (1.13) (1.91)* (1.89)* (1.14) 

lnTNA 
2.0987 2.6099 2.6491 2.5732 2.9368 2.6058 
(1.24) (1.49) (1.2) (1.44) (1.54) (1.22) 

lnTNACOM 
0.7528 0.8171 -0.12 0.802 0.8228 0.0002 
(0.76) (0.71) (-0.11) (0.78) (0.69) (0) 

lnAGE 
-6.936 -7.266 -8.3191 -6.8393 -7.2156 -7.6022 
(-1.41) (-1.39) (-1.33) (-1.42) (-1.39) (-1.29) 

lnTO 
1.4046 1.6654 2.1246 1.8399 1.9086 2.2143 
(1.1) (1.49) (1.37) (1.27) (1.5) (1.37) 

DBANK 
-0.5605 -0.641 -0.337 -1.5282 -1.246 -0.5761 
(-0.33) (-0.44) (-0.11) (-1.17) (-0.97) (-0.21) 

DFIF 
10.9815 10.1325 12.5158 9.537 9.1547 13.3941 
(2.13)** (1.97)* (1.06) (2.11)** (1.99)** (1.14) 

Adj R2 21.32% 24.41% 13.26% 20.48% 24.13% 13.10% 
#Fund 34 34 34 34 34 34 

SIC 8.95 9.03 
 

8.95 9.03 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.50   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม  
ตราสารหน้ีประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.2089 -0.89 2.2089 -0.3602 -3.3849 -0.3602 
(0.37) (-0.47) (0.37) (-0.07) (-1.22) (-0.07) 

ER 
0.0473 -0.1487 0.0473 

   (0.11) (-1.19) (0.11) 
   

MF 
   

1.9235 1.4881 1.9235 

   

(5.35)*** (3.15)*** (5.35)*** 

DFFEE 
-0.5343 -0.2307 -0.5343 -0.3713 -0.0726 -0.3713 
(-1.12) (-0.89) (-1.12) (-0.88) (-0.24) (-0.88) 

DBFEE 
0.6004 0.4472 0.6004 0.7374 0.5663 0.7374 
(1.26) (0.82) (1.26) (1.5) (0.94) (1.5) 

lnTNA 
0.1753 0.0938 0.1753 0.2248 0.0974 0.2248 
(2.03)** (2.62)** (2.03)** (3)*** (2.16)** (3)*** 

lnTNACOM 
-0.0952 -0.0192 -0.0952 -0.0305 0.0338 -0.0305 

(-2.67)*** (-0.69) (-2.67)*** (-0.86) (1.25) (-0.86) 

lnAGE 
0.2684 0.7129 0.2684 0.0645 0.5277 0.0645 
(0.42) (2.24)** (0.42) (0.11) (1.96)* (0.11) 

lnTO 
0.004 0.0979 0.004 0.0105 0.1014 0.0105 
(0.03) (1.08) (0.03) (0.06) (0.93) (0.06) 

DBANK 
0.1635 -0.1539 0.1635 0.4402 0.1087 0.4402 
(0.73) (-0.99) (0.73) (1.76)* (0.61) (1.76)* 

DFIF 
-0.6242 0.4178 -0.6242 -1.1788 -0.0312 -1.1788 
(-0.67) (1.04) (-0.67) (-1.33) (-0.1) (-1.33) 

Adj R2 1.37% 63.72% 1.37% 1.40% 65.38% 1.40% 
#Fund 59 59 59 59 59 59 

SIC 5.17 4.22 
 

5.14 4.17 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       4)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.47 และ 3.50 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวม
ตราสารหนี้ประเทศไทย ถา้ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเปลีย่นแปลงไป จะส่งผลกระทบ
ต่อ Sortino Ratio เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยที่เก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนจะม ี Sortino Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั ส่วนภาพรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียม
การซื้อคนืหน่วยลงทุนจะม ี Sortino Ratio น้อยกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมนีัยส าคญั และ
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี Sortino 
Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและมาเลเซยี พบว่าเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนใน
ทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง
ของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนในทศิทางตรง
ขา้มอยา่งมนียัส าคญั  
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศใดที่มอีายุมากขึน้จะท า
ให้ Sortino Ratio ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั ถ้ากองทุนรวมตราสารหนี้
ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมอีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงไป จะท าให้ Sortino Ratio 
ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        พบเพยีงกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการ
โดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ีSortino Ratio น้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมตรา
สารหนี้ประเทศไทยและสงิคโปรท์ี่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศมี Sortino Ratio มากกว่า
กองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        ไม่พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยและมาเลเซียมี 
Sortino Ratio แตกต่างจากกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญั  แต่ประเทศ
สงิคโปรม์ ี Sortino Ratio สงูทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.51   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
8.605 6.5011 8.605 8.5365 6.0563 8.5365 

(2.47)** (3.45)*** (2.47)** (2.41)** (3.42)*** (2.41)** 

ER 
0.0048 -0.0165 0.0048 

   (0.02) (-0.07) (0.02) 
   

MF 
   

0.0843 0.2755 0.0843 

   

(0.15) (0.62) (0.15) 

DFFEE 
0.5691 0.0741 0.5691 0.5736 0.0908 0.5736 
(1.65)* (0.14) (1.65)* (1.64) (0.18) (1.64) 

DBFEE 
1.2788 0.6798 1.2788 1.2672 0.6211 1.2672 
(1.08) (0.75) (1.08) (1.09) (0.69) (1.09) 

lnTNA 
0.3933 0.1722 0.3933 0.3827 0.1722 0.3827 

(3.04)*** (1.54) (3.04)*** (3.15)*** (1.83)* (3.15)*** 

lnTNACOM 
-0.3437 -0.2612 -0.3437 -0.3379 -0.2548 -0.3379 
(-1.86)* (-2.03)** (-1.86)* (-1.86)* (-2.03)** (-1.86)* 

lnAGE 
-0.0269 0.48 -0.0269 -0.0336 0.4978 -0.0336 
(-0.11) (2.52)** (-0.11) (-0.14) (2.55)** (-0.14) 

lnTO 
-0.1227 0.0077 -0.1227 -0.1103 -0.0221 -0.1103 
(-0.84) (0.07) (-0.84) (-0.65) (-0.18) (-0.65) 

DBANK 
0.5178 0.5835 0.5178 0.5216 0.5653 0.5216 
(1.65)* (2.63)*** (1.65)* (1.75)* (2.54)** (1.75)* 

DFIF 
-1.3359 -0.7496 -1.3359 -1.3854 -0.7722 -1.3854 

(-3.64)*** (-2.9)*** (-3.64)*** (-4.17)*** (-3.28)*** (-4.17)*** 

DSG 
-0.8181 -0.7145 -0.8181 -0.6968 -0.7733 -0.6968 
(-0.74) (-0.73) (-0.74) (-0.64) (-0.83) (-0.64) 

DMY 
-1.6759 -2.1132 -1.6759 -1.6742 -2.2785 -1.6742 
(-1.19) (-1.69)* (-1.19) (-1.14) (-1.72)* (-1.14) 

Adj R2 9.74% 62.53% 9.74% 9.63% 62.55% 9.63% 
#Fund 187 187 169 169 169 169 

SIC 5.61 4.76 
 

5.61 4.76 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.52   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
29.8987 16.919 29.8987 29.8009 15.6257 29.8009 
(4.11)*** (2.1)** (4.11)*** (4.23)*** (2.1)** (4.23)*** 

ER 
-0.238 -0.4301 -0.238 

   (-0.4) (-1.19) (-0.4) 
   

MF 
   

-0.2754 0.0166 -0.2754 

   

(-0.37) (0.04) (-0.37) 

DFFEE 
1.3341 0.3452 1.3341 1.3807 0.3867 1.3807 

(3.94)*** (0.58) (3.94)*** (3.65)*** (0.65) (3.65)*** 

DBFEE 
1.6362 0.9634 1.6362 1.623 0.8078 1.623 
(1.63) (1.29) (1.63) (1.55) (0.99) (1.55) 

lnTNA 
0.3639 0.0747 0.3639 0.3846 0.1302 0.3846 
(1.7)* (0.64) (1.7)* (1.52) (0.97) (1.52) 

lnTNACOM 
-1.2457 -0.7646 -1.2457 -1.2708 -0.7822 -1.2708 

(-3.32)*** (-1.88)* (-3.32)*** (-3.38)*** (-1.87)* (-3.38)*** 

lnAGE 
0.0247 0.8916 0.0247 0.0086 0.8914 0.0086 
(0.03) (2.22)** (0.03) (0.01) (2.3)** (0.01) 

lnTO 
-0.6706 -0.2232 -0.6706 -0.6067 -0.2046 -0.6067 

(-3.41)*** (-1.09) (-3.41)*** (-2.27)** (-0.89) (-2.27)** 

DBANK 
1.7066 0.8569 1.7066 1.7494 0.8606 1.7494 
(1.21) (0.71) (1.21) (1.32) (0.74) (1.32) 

DFIF 
-4.5965 -3.031 -4.5965 -4.6041 -2.8154 -4.6041 

(-4.58)*** (-4.94)*** (-4.58)*** (-4.59)*** (-6.1)*** (-4.59)*** 
Adj R2 16.49% 58.85% 16.49% 16.31% 58.57% 16.31% 
#Fund 54 54 54 54 54 54 

SIC 5.97 5.37 
 

5.99 5.38 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.53   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-8.8194 2.9833 -8.8194 -13.5962 -2.2373 -13.5962 
(-0.47) (0.3) (-0.47) (-1.47) (-0.41) (-1.47) 

ER 
-0.1166 -0.8297 -0.1166 

   (-0.08) (-0.93) (-0.08) 
   

MF 
   

0.6927 -0.673 0.6927 

   

(1.06) (-1.15) (1.06) 

DFFEE 
0.1257 -0.6631 0.1257 0.4587 0.0311 0.4587 
(0.13) (-0.58) (0.13) (0.53) (0.07) (0.53) 

DBFEE 
-1.1854 -0.6168 -1.1854 -1.7519 -0.9367 -1.7519 
(-1.2) (-0.88) (-1.2) (-1.92)* (-1.55) (-1.92)* 

lnTNA 
0.5055 0.29 0.5055 0.509 0.342 0.509 
(2.25)** (1.69)* (2.25)** (2.94)*** (2.53)** (2.94)*** 

lnTNACOM 
0.1827 -0.016 0.1827 0.3591 0.1236 0.3591 
(0.33) (-0.06) (0.33) (0.97) (0.73) (0.97) 

lnAGE 
0.1498 0.1101 0.1498 0.1831 0.1799 0.1831 
(0.42) (0.39) (0.42) (0.58) (0.65) (0.58) 

lnTO 
0.67 -0.0453 0.67 0.6965 -0.017 0.6965 

(2.98)*** (-0.19) (2.98)*** (3.53)*** (-0.08) (3.53)*** 

DBANK 
1.2524 0.2955 1.2524 1.4342 0.3954 1.4342 
(1.25) (0.38) (1.25) (1.31) (0.43) (1.31) 

DFIF 
-1.2578 -0.0881 -1.2578 -2.031 -0.7301 -2.031 
(-0.76) (-0.09) (-0.76) (-2.17)** (-1.45) (-2.17)** 

Adj R2 2.96% 70.89% 2.96% 2.65% 70.82% 2.65% 
#Fund 28 28 28 28 28 28 

SIC 6.03 4.96 
 

6.03 4.96 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.54   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของกองทุนรวม
ผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Sortino Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
12.2527 7.3016 12.2527 11.6539 5.2211 11.6539 
(1.54) (2.38)** (1.54) (1.35) (1.73)* (1.35) 

ER 
0.1131 -0.0053 0.1131 

   (0.51) (-0.03) (0.51) 
   

MF 
   

0.4816 0.8755 0.4816 

   

(0.57) (1.41) (0.57) 

DFFEE 
-0.4475 -0.5475 -0.4475 -0.4295 -0.4943 -0.4295 
(-1.1) (-1.39) (-1.1) (-1.01) (-1.24) (-1.01) 

DBFEE 
0.5285 -0.3056 0.5285 0.4879 -0.4575 0.4879 
(0.58) (-1.03) (0.58) (0.49) (-1.48) (0.49) 

lnTNA 
0.3709 0.1106 0.3709 0.3592 0.1115 0.3592 
(1.94)* (0.6) (1.94)* (2.13)** (0.68) (2.13)** 

lnTNACOM 
-0.1368 -0.1516 -0.1368 -0.1301 -0.1317 -0.1301 
(-0.78) (-1.2) (-0.78) (-0.78) (-1.12) (-0.78) 

lnAGE 
-1.0656 0.0246 -1.0656 -1.0487 0.0773 -1.0487 
(-1.26) (0.09) (-1.26) (-1.23) (0.31) (-1.23) 

lnTO 
-0.1423 0.0428 -0.1423 -0.1433 0.0188 -0.1433 
(-1.01) (0.91) (-1.01) (-0.95) (0.35) (-0.95) 

DBANK 
0.3171 0.6519 0.3171 0.2875 0.6097 0.2875 
(0.88) (2.56)** (0.88) (0.84) (2.37)** (0.84) 

DFIF 
-1.957 -0.9296 -1.957 -2.0365 -1.0815 -2.0365 
(-1.96)* (-1.99)** (-1.96)* (-2.24)** (-2.54)** (-2.24)** 

Adj R2 3.05% 64.87% 3.05% 3.11% 65.10% 3.11% 
#Fund 86 86 86 86 86 86 

SIC 5.37 4.41 
 

5.36 4.40 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
 
       5)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Sortino Ratio ของ
กองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.51 และ 3.54 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
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เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        ไม่พบว่าถ้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการจัดการ
เปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio อย่างมนีัยส าคญั และไม่พบว่ากองทุนรวม
ผสมที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรอืค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะม ี
Sortino Ratio ทีแ่ตกต่างกบักองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศและกองทุนรวมผสม
ประเทศสงิคโปรท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ  Sortino 
Ratio ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศและ
กองทุนรวมผสมประเทศประเทศไทย ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะ
ส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงกนัขา้มอยา่งมนียัส าคญั  
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสม
ประเทศไทย พบว่าถ้ากองทุนมอีายุมากขึน้จะท าให้ Sortino Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ ไม่พบกองทุนรวมผสมที่มีอัตราซื้อขายหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Sortino Ratio ในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสม
ประเทศมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Sortino Ratio 
มากกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมผสมประเทศ
ไทยและมาเลเซยี ทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Sortino Ratio ต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่มี
นโยบายอยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทยและสงิคโปรม์ี Sortino Ratio 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมผสมประเทสมาเลเซยีมี Sortino Ratio 
น้อยทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 

  3.4.2.4  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio  
  โดยแบ่งผลการประมาณออกเป็นแบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลู พ.ศ. 2556 และขอ้มลู 

พ.ศ. 2552 – 2556 ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ผสม มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.55   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ        
กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้่าย พ.ศ. 2556 

 

Independent Variable 
Information Ratio 

3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย 

Constant 
-1.6379 -0.4398 -1.4631 0.7059 

(-1.72)* (-0.22) (-0.76) (0.44) 

ER 
0.2818 0.4747 -0.1195 0.2916 

(2.83)*** (2.47)** (-0.55) (2.38)** 

DFFEE 
0.2892 0.3211 -0.0232 0.0197 

(1.81)* (1.41) (-0.08) (0.10) 

DBFEE 
0.4500 0.4298 0.0609 0.2860 

(2.51)** (2.05)** (0.16) (0.64) 

lnTNA 
-0.0176 -0.0473 -0.0435 0.0158 

(-0.60) (-1.05) (-0.76) (0.28) 

lnTNACOM 
-0.0410 -0.1801 -0.0189 -0.0216 

(-1.17) (-1.89)* (-0.21) (-0.43) 

lnAGE 
0.3779 0.5602 0.3231 0.0809 

(5.16)*** (4.71)*** (2.67)*** (0.57) 

lnTO 
0.0622 0.1626 0.0619 -0.0999 

(1.55) (2.34)** (0.82) (-1.39) 

DBANK 
0.1925 0.3311 0.4340 0.4357 

(1.38) (1.08) (1.32) (2.68)*** 

DFIF 
-0.8974 -0.8041 0.4831 -1.3782 

(-6.42)*** (-3.17)*** (2.55)** (-7.39)*** 

DEQ 
1.2422 1.1249 0.9422 1.4125 

(7.91)*** (3.65)*** (4.83)*** (8.32)*** 

DFI 
-0.6940 -0.8397 -0.3834 -0.7527 

(-5.14)*** (-3.17)*** (-1.98)** (-3.14)*** 

DSG 
-0.1692 

   (-0.74) 
   

DMY 
0.0187 

   (0.10)       

Adj R2 34.32% 36.64% 26.74% 27.71% 

#Fund 901 395 147 359 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.56   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ           
กองทุนรวมโดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

Constant 
0.2848 0.0039 -2.4154 -0.4945 3.0480 0.6593 
(0.31) (0.00) (-1.91)* (-0.30) (0.93) (0.27) 

MF 
0.4729 0.5959 -0.3178 0.9291 0.6688 0.0168 

(4.07)*** (2.68)*** (-1.40) (3.97)*** (3.09)*** (0.07) 

DFFEE 
0.3341 0.2702 0.0293 0.0316 0.7155 1.6506 

(2.62)*** (1.19) (0.11) (0.16) (2.34)** (5.02)*** 

DBFEE 
0.2919 0.4565 -0.0127 0.2898 0.5457 0.0150 
(2.02)** (2.20)** (-0.02) (0.66) (1.41) (0.05) 

lnTNA 
0.0046 -0.0627 -0.0362 0.0094 0.2260 0.0401 
(0.16) (-1.44) (-0.65) (0.18) (1.73)* (0.45) 

lnTNACOM 
-0.1137 -0.1689 0.0185 -0.0042 -0.4812 -0.0836 

(-2.61)*** (-1.78)* (0.24) (-0.08) (-2.24)** (-0.65) 

lnAGE 
0.3158 0.5213 0.3375 0.0794 0.2570 -0.0310 

(4.80)*** (4.48)*** (3.02)*** (0.57) (1.48) (-0.08) 

lnTO 
N/A 0.1534 0.0743 -0.0372 N/A N/A 

 

(2.2297)** (1.013) (-0.5143) 

  DBANK 
0.3251 0.2816 0.4329 0.3878 0.7038 1.8656 
(2.47)** (0.90) (1.27) (2.45)** (2.24)** (4.00)*** 

DFIF 
-0.9931 -0.8006 0.4731 -1.5979 -0.7867 -0.2995 

(-7.41)*** (-3.13)*** (3.20)*** (-8.42)*** (-2.21)** (-1.48) 

DEQ 
1.2416 1.0600 0.9715 1.1933 1.6779 1.0897 

(8.73)*** (3.31)*** (5.31)*** (6.62)*** (5.09)*** (2.59)** 

DFI 
-0.8103 -0.8325 -0.4417 -0.6118 -1.7265 -0.6189 

(-6.72)*** (-3.27)*** (-2.17)** (-2.55)** (-6.45)*** (-1.66) 

DSG 
-0.2477 

     (-1.13) 

     DMY 
-0.2337 

     (-1.37) 

     DID 
-0.447 

     (-2.09)** 

     DPH 
-0.2488 

     (-1.19)           
Adj R2 36.55% 37.03% 27.26% 32.37% 57.39% 35.31% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

 
    1)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio 
ของกองทุนรวมโดยให้ตวัแปรอิสระหลกัคอือตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ 
พ.ศ. 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.55 และ 3.56 สรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้  
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        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทย  มาเลเซียและสิงคโปร์ ถ้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการจดัการ
เปลีย่นแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ของกองทุนในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นัยส าคญั พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีและ
ฟิลปิปินสท์ีเ่ก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะม ี Information Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่
เกบ็อยา่งมนียัส าคญั ส่วนภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศไทยทีเ่กบ็
ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืจะม ีInformation Ratio สงูกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศอินโดนีเซีย การเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ Information Ratio อย่างมนีัยส าคญั  แต่พบว่าการ
เปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ของกองทุน
ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมนีัยส าคญัในกองทุนรวมประเทศไทยและกองทุนรวมประเทศ
อนิโดนีเซยี ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ และกองทุนรวมไทยและสงิคโปร ์ถ้า
กองทุนมอีายุมากขึ้นจะท าให้ Information Ratio ของกองทุนโดยเฉลี่ยสูงมากขึน้อย่างมี
นัยส าคัญ ถ้ากองทุนรวมประเทศไทยมีอัตราซื้อขายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ 
Information Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวม
ของกองทุนทัง้  3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ที่
บรหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ีInformation Ratio สูงกว่ากองทุนที่
ไมไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทย มาเลเซยีและอนิโดนีเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ีInformation Ratio น้อยกว่า
กองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั แต่ประเทศสงิคโปรท์ีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะม ี
Information Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั พบว่าภาพรวมกองทุนรวม
ตราสารทุนทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสม์ ี Information Ratio โดยเฉลีย่สูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญั และกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย 
สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินสม์ ี Information Ratio โดยเฉลี่ยต ่ากว่ากองทุน
ประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมอนิโดนีเซยีม ี Information Ratio ต ่าทีสุ่ด และ
กองทุนรวมไทย  สงิคโปร ์ มาเลเซยีและฟิลปิปินสม์ ีInformation Ratio ไมแ่ตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 3.57   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของกองทุน
รวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 
2556 

 

Independent Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
0.0870 -0.3899 0.2664 -0.1083 
(0.06) (-0.43) (0.18) (-0.13) 

ER 
0.2734 0.3069 

  (3.18)*** (3.23)*** 
  

MF 
  

0.5589 0.5737 

  

(4.60)*** (4.34)*** 

DFFEE 
0.0507 0.0162 0.0555 0.0238 
(0.39) (0.15) (0.46) (0.25) 

DBFEE 
0.5329 0.5188 0.5219 0.4853 

(2.77)*** (3.02)*** (3.13)*** (3.09)*** 

lnTNA 
0.0583 0.0498 0.0556 0.0416 
(2.50)** (1.71)* (2.41)** (1.78)* 

lnTNACOM 
-0.0153 0.0156 -0.0226 0.0056 
(-0.88) (0.54) (-1.62) (0.21) 

lnAGE 
0.1174 0.1341 0.0955 0.1221 
(1.08) (1.63) (0.71) (1.48) 

lnTO 
0.0426 -0.0016 0.0477 0.0029 
(1.08) (-0.03) (1.24) (0.07) 

DBANK 
-0.0184 -0.0082 -0.0180 -0.0127 
(-0.25) (-0.12) (-0.27) (-0.21) 

DFIF 
-1.1247 -1.1149 -1.1662 -1.1704 
(-2.42)** (-3.09)*** (-2.41)** (-3.03)*** 

DEQ 
0.8685 0.8384 0.7714 0.7527 

(2.91)*** (2.95)*** (2.67)*** (2.75)*** 

DFI 
-0.3931 -0.3336 -0.3254 -0.2811 

(-2.57)*** (-2.57)*** (-1.98)** (-1.98)** 

DSG 
-0.7369 -0.7719 -0.6535 -0.6727 

(-3.69)*** (-3.17)*** (-3.05)*** (-2.82)*** 

DMY 
-1.1105 -1.0470 -1.2620 -1.1950 

(-3.85)*** (-3.50)*** (-3.9)*** (-3.70)*** 
Adj R2 23.30% 43.49% 23.66% 50.27% 
#Fund 1030 1022 

SIC 4.12 3.82 4.10 3.06 
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ตารางท่ี 3.58   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ      
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.7500 0.9693 0.7500 1.0580 1.1333 1.0580 
(0.20) (0.52) (0.20) (0.29) (0.71) (0.29) 

ER 
0.7161 0.7408 0.7161 

   (2.56)** (2.71)*** (2.56)** 
   

MF 
   

0.7935 0.7764 0.7935 

   

(3.75)*** (3.62)*** (3.75)*** 

DFFEE 
-0.0425 -0.1074 -0.0425 -0.0267 -0.1019 -0.0267 
(-0.13) (-0.43) (-0.13) (-0.08) (-0.41) (-0.08) 

DBFEE 
0.3113 0.3522 0.3113 0.3879 0.4058 0.3879 
(1.86)* (2.08)** (1.86)* (2.18)** (2.13)** (2.18)** 

lnTNA 
0.0565 0.0169 0.0565 0.0252 -0.0234 0.0252 
(1.51) (0.62) (1.51) (0.91) (-0.75) (0.91) 

lnTNACOM 
-0.1659 -0.0956 -0.1659 -0.1443 -0.0853 -0.1443 
(-1.69)* (-1.61) (-1.69)* (-1.49) (-1.32) (-1.49) 

lnAGE 
0.3537 0.2826 0.3537 0.3265 0.3319 0.3265 
(2.11)** (2.76)*** (2.11)** (1.36) (4.67)*** (1.36) 

lnTO 
0.1174 0.0141 0.1174 0.1300 0.0258 0.1300 
(1.20) (0.14) (1.20) (1.41) (0.27) (1.41) 

DBANK 
-0.0071 0.0490 -0.0071 -0.0857 -0.0188 -0.0857 
(-0.02) (0.35) (-0.02) (-0.30) (-0.15) (-0.30) 

DFIF 
-1.9231 -1.9666 -1.9231 -1.8937 -1.9325 -1.8937 
(-2.41)** (-3.14)*** (-2.41)** (-2.31)** (-2.91)*** (-2.31)** 

DEQ 
1.2790 1.1782 1.2790 1.2977 1.2257 1.2977 

(2.97)*** (2.97)*** (2.97)*** (2.74)*** (2.9783)*** (2.74)*** 

DFI 
-0.9461 -0.7691 -0.9461 -1.0007 -0.8610 -1.0007 

(-3.77)*** (-11.83)*** (-3.77)*** (-3.59)*** (-13.19)*** (-3.59)*** 
Adj R2 29.99% 54.78% 29.99% 29.60% 54.57% 29.60% 
#Fund 420 411 

SIC 4.55 4.13 
 

4.57 4.15 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.59   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ      
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.1982 0.3248 1.1719 0.9372 0.1987 0.9210 
(0.77) (0.22) (0.66) (0.56) (0.12) (0.48) 

ER 
-0.0391 -0.0091 -0.0361 

   (-0.29) (-0.07) (-0.25) 
   

MF 
   

-0.0768 -0.0573 -0.0894 

   

(-0.75) (-0.53) (-0.72) 

DFFEE 
0.0646 0.0460 0.1043 0.0898 0.0708 0.1346 
(0.45) (0.34) (0.61) (0.54) (0.45) (0.71) 

DBFEE 
0.0687 -0.1432 0.1240 0.0491 -0.1484 0.1062 
(1.14) (-1.57) (1.24) (0.55) (-1.66) (0.84) 

lnTNA 
0.0637 0.0631 0.0712 0.0642 0.0630 0.0717 
(1.31) (1.37) (1.26) (1.46) (1.50) (1.39) 

lnTNACOM 
-0.0789 -0.0507 -0.0822 -0.0671 -0.0443 -0.0702 
(-0.99) (-0.61) (-0.91) (-0.81) (-0.52) (-0.77) 

lnAGE 
-0.0125 0.0231 -0.0297 -0.0128 0.0240 -0.0303 
(-0.14) (0.25) (-0.30) (-0.13) (0.24) (-0.28) 

lnTO 
-0.0024 0.0041 0.0142 0.0041 0.0082 0.0200 
(-0.06) (0.11) (0.34) (0.12) (0.29) (0.54) 

DBANK 
0.0310 0.0181 0.0152 0.0257 0.0210 0.0141 
(0.18) (0.10) (0.07) (0.13) (0.11) (0.06) 

DFIF 
0.0824 0.0621 0.0958 0.0607 0.0574 0.0775 
(0.49) (0.36) (0.50) (0.53) (0.48) (0.57) 

DEQ 
0.8291 0.7916 0.8227 0.8345 0.7986 0.8291 
(1.91)* (1.83)* (1.59) (1.86)* (1.78)* (1.55) 

DFI 
0.3792 0.3899 0.3480 0.3646 0.3684 0.3302 
(1.79)* (1.75) (1.40) (1.51) (1.57) (1.18) 

Adj R2 4.17% 11.14% 29.99% 4.31% 11.22% 3.13% 
#Fund 197 197 

SIC 3.65 3.60 
 

3.64 3.60 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.60   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ      
กองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.8378 1.3509 0.8378 0.2933 0.9625 0.2933 
(0.3978) (2.6736)*** (0.3978) (0.1177) (1.2846) (0.1177) 

ER 
0.0074 -0.0082 0.0074 

   (0.0915) (-0.0903) (0.0915) 
   

MF 
   

0.2290 0.2191 0.2290 

   

(0.8611) (0.7439) (0.8611) 

DFFEE 
0.0273 0.0112 0.0273 0.0033 -0.0173 0.0033 
(0.4548) (0.2765) (0.4548) (0.0478) (-0.3097) (0.0478) 

DBFEE 
-0.3314 -0.4854 -0.3314 -0.3150 -0.4727 -0.3150 

(-2.1389)** (-3.2144)*** (-2.1389)** (-2.1394)** (-3.0779)*** (-2.1394)** 

lnTNA 
0.0133 0.0108 0.0133 0.0280 0.0237 0.0280 
(1.1689) (0.4051) (1.1689) (2.2442)** (0.6836) (2.2442)** 

lnTNACOM 
-0.0103 0.0065 -0.0103 -0.0104 0.0059 -0.0104 
(-0.4358) (0.2892) (-0.4358) (-0.3987) (0.2651) (-0.3987) 

lnAGE 
0.0390 -0.0211 0.0390 0.0383 -0.0365 0.0383 
(0.1906) (-0.3413) (0.1906) (0.1808) (-0.6094) (0.1808) 

lnTO 
-0.0084 -0.0667 -0.0084 0.0039 -0.0558 0.0039 
(-0.2442) (-3.0976)*** (-0.2442) (0.1405) (-4.2293)*** (0.1405) 

DBANK 
0.1845 0.1505 0.1845 0.1833 0.1501 0.1833 

(4.0601)*** (2.7812)*** (4.0601)*** (4.1298)*** (2.9758)*** (4.1298)*** 

DFIF 
-0.7955 -0.8903 -0.7955 -0.8393 -0.9476 -0.8393 
(-1.5248) (-2.5597)** (-1.5248) (-1.5701) (-2.6258)*** (-1.5701) 

DEQ 
0.5598 0.5556 0.5598 0.5003 0.4953 0.5003 

(2.3038)** (2.2946)** (2.3038)** (2.6606)*** (2.7302)*** (2.6606)*** 

DFI 
0.0075 -0.0974 0.0075 0.0752 -0.0330 0.0752 
(0.0252) (-0.356) (0.0252) (0.2867) (-0.1451) (0.2867) 

Adj R2 6.7953% 49.8387% 6.7953% 6.9844% 50.2764% 6.9844% 
#Fund 413 414 

SIC 3.6717 3.0682 
 

3.6747 3.0644 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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       2)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio 
ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.57 และ 3.60 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองผลกระทบคงที ่(Fixed Effect) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมของกองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทยถา้อตัราส่วนค่าใชจ้่ายเปลีย่นแปลงไปจะท าให้ Information Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลง
ไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั  และกองทุนรวมประเทศไทยถ้าค่าธรรมเนียมการจดัการ
เปลีย่นแปลงไปจะท าให ้Information Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอย่าง
มนีัยส าคญั ไม่พบว่ามกีองทุนรวมประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะม ี
Information Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่ากองทุนรวมประเทศไทย
และมาเลเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะม ีInformation Ratio มากกว่ากองทุน
ทีไ่มเ่กบ็อยา่งมนียัส าคญั  
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมใดทีท่รพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหรอืทรพัยส์นิ
สุทธริวมของ บลจ. มผีลต่อ Information Ratio พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้
จะท าให ้ Information Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั ถ้ากองทุนรวม
ประเทศมาเลเซยีมอีตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ Information Ratio ของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยส าคญั พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยีที่
บรหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ีInformation Ratio มากกว่ากองทุน
ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        พบว่ากองทุนรวมทัง้ 3 ประเทศ ทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศ
จะม ี Information Ratio ต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคัญ พบว่ากองทุนรวมตรา
สารทุนทัง้ 3 ประเทศ ม ี Information Ratio โดยเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคัญ ส่วนกองทุนรวมตราหนี้พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยที่ลงทุนในตราสารหนี้มี 
Information Ratio โดยเฉลีย่ต ่ากว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        กองทุนรวมประเทศไทยม ีInformation Ratio สูงทีสุ่ด รองลงมาคอื
กองทุนรวมประเทศสงิคปรแ์ละกองทุนรวมประเทศมาเลเซยีม ี Information Ratio ต ่าทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 3.61   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ       
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.8126 0.2433 0.7959 1.0217 0.4858 1.0084 
(0.8912) (0.226) (0.7236) (1.1034) (0.5939) (0.8998) 

ER 
-0.0205 0.0532 -0.0235 

   (-0.2707) (0.6727) (-0.2835) 
   

MF 
   

0.0688 0.1587 0.0538 

   

(0.5995) (1.3208) (0.4401) 

DFFEE 
-0.2757 -0.2779 -0.2722 -0.2439 -0.2424 -0.2362 

(-1.6944)* (-1.7075) (-1.4894) (-1.5089) (-1.5852) (-1.307) 

DBFEE 
0.4980 0.5433 0.4931 0.5341 0.5472 0.5378 

(1.9611)** (2.3568)** (1.7548)* (2.4296)** (2.6553)*** (2.2295)** 

lnTNA 
0.0775 0.0566 0.0854 0.0725 0.0502 0.0806 

(2.0759)** (1.4232) (2.0227)** (2.0897)** (1.2646) (2.0888)** 

lnTNACOM 
0.0188 0.0418 0.0117 0.0219 0.0399 0.0157 
(0.7693) (1.172) (0.4599) (1.3299) (1.2389) (0.9211) 

lnAGE 
0.0611 0.1154 0.0589 0.0135 0.0816 0.0091 
(0.6125) (1.2739) (0.5024) (0.1078) (0.8726) (0.0631) 

lnTO 
0.2013 0.1548 0.2119 0.2064 0.1589 0.2172 

(2.6143)*** (2.1526)** (2.5924)*** (2.7741)*** (2.2231)** (2.7598)*** 

DBANK 
-0.0773 -0.0658 -0.0768 -0.0632 -0.0492 -0.0614 
(-0.9749) (-0.8672) (-0.8885) (-0.9956) (-0.7732) (-0.9041) 

DFIF 
-1.4348 -1.4064 -1.4451 -1.4106 -1.4049 -1.4150 

(-2.8675)*** (-3.3962)*** (-2.5697)** (-2.6939)*** (-3.1478)*** (-2.4279)** 

DSG 
-0.6900 -0.6955 -0.6655 -0.6876 -0.6612 -0.6688 

(-2.9485)*** (-2.4115)** (-2.6484)*** (-2.7909)*** (-2.3577)** (-2.5397)** 

DMY 
-1.5118 -1.3936 -1.4980 -1.5465 -1.4456 -1.5313 

(-3.8494)*** (-3.4788)*** (-3.4829)*** (-3.7013)*** (-3.3521)*** (-3.3701)*** 
Adj R2 30.0157% 42.7443% 27.0118% 29.8255% 42.2146% 6.2069% 
#Fund 549 541 

SIC 4.2254 4.0375 
 

4.2149 4.0337 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.62   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ     
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.4648 3.2253 4.4648 5.6187 4.1499 5.6187 
(0.904) (1.1208) (0.904) (1.0866) (1.7992)* (1.0866) 

ER 
0.2428 0.3938 0.2428 

   (0.8912) (1.4105) (0.8912) 
   

MF 
   

0.0502 0.1830 0.0502 

   

(0.3923) (1.0515) (0.3923) 

DFFEE 
0.0402 0.0478 0.0402 0.1109 0.1265 0.1109 
(0.1296) (0.1508) (0.1296) (0.2979) (0.3331) (0.2979) 

DBFEE 
0.2590 0.4105 0.2590 0.3477 0.4544 0.3477 
(1.1004) (1.7334)* (1.1004) (1.5401) (1.8735)* (1.5401) 

lnTNA 
0.1228 0.0549 0.1228 0.0935 0.0287 0.0935 
(1.2542) (0.9011) (1.2542) (1.2) (0.6841) (1.2) 

lnTNACOM 
-0.2539 -0.1707 -0.2539 -0.2195 -0.1722 -0.2195 

(-1.6773)* (-1.5922) (-1.6773)* (-1.5133) (-1.5271) (-1.5133) 

lnAGE 
0.1654 0.2429 0.1654 -0.0019 0.2010 -0.0019 
(0.9314) (2.1798)** (0.9314) (-0.0065) (1.6672)* (-0.0065) 

lnTO 
0.2987 0.2085 0.2987 0.3337 0.2462 0.3337 

(2.1126)** (1.3363) (2.1126)** (2.38)** (1.5152) (2.38)** 

DBANK 
-0.0385 -0.0285 -0.0385 -0.0588 0.0181 -0.0588 
(-0.0856) (-0.0925) (-0.0856) (-0.1404) (0.0603) (-0.1404) 

DFIF 
-2.8590 -2.7360 -2.8590 -2.8627 -2.7167 -2.8627 

(-3.0833)*** (-3.5062)*** (-3.0833)*** (-2.9293)*** (-3.2376)*** (-2.9293)*** 
Adj R2 29.3249% 56.3609% 29.3249% 28.1682% 55.1555% 28.1682% 
#Fund 199 191 

SIC 4.7345 4.2846 
 

4.7645 4.3276 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.63   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ       
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.1596 1.3105 0.5877 0.8899 1.1497 0.1179 

(0.3648) (0.3875) (0.1485) (0.2615) (0.3355) (0.029) 

ER 
-0.0018 -0.0287 0.0008 

   (-0.0181) (-0.3223) (0.0078) 
   

MF 
   

-0.0639 0.0012 -0.1286 

   

(-0.4169) (0.0083) (-0.6587) 

DFFEE 
0.1010 -0.2269 0.2592 0.2187 -0.2220 0.4367 

(0.2293) (-0.6582) (0.473) (0.4421) (-0.6453) (0.7333) 

DBFEE 
-0.4940 -0.5704 -0.4910 -0.5119 -0.6006 -0.5018 

(-2.0562)** (-2.6214)*** (-1.5179) (-1.9342)* (-2.6407)*** (-1.4821) 

lnTNA 
0.1038 0.0837 0.1291 0.1024 0.0832 0.1280 

(1.8294)* (1.8771)* (1.8053)* (1.861)* (1.911)* (1.8599)* 

lnTNACOM 
-0.1099 -0.1071 -0.0981 -0.0940 -0.1001 -0.0725 

(-0.6987) (-0.666) (-0.502) (-0.5803) (-0.6266) (-0.3742) 

lnAGE 
0.0672 0.1432 0.0144 0.0583 0.1447 0.0051 

(0.3831) (1.0512) (0.0645) (0.3141) (1.0154) (0.0216) 

lnTO 
0.0125 -0.0125 0.0602 0.0206 -0.0129 0.0725 

(0.2858) (-0.2797) (1.2274) (0.4855) (-0.3078) (1.4715) 

DBANK 
-0.0722 0.0066 -0.1632 -0.0773 -0.0036 -0.1561 

(-0.3259) (0.0281) (-0.5754) (-0.3479) (-0.0151) (-0.5451) 

DFIF 
0.1696 0.1211 0.1880 0.1289 0.0747 0.1490 

(0.6219) (0.4027) (0.5841) (0.5721) (0.2987) (0.548) 

Adj R2 0.6193% 6.9863% 0.4301% 0.5905% 7.0373% 0.4786% 

#Fund 122 122 

SIC 3.8672 3.8420 
 

3.8615 3.8352 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.64   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ        
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
1.8719 2.5831 1.8719 2.3152 3.1669 2.3152 

(1.2471) (3.2723)*** (1.2471) (0.8579) (2.3663)** (0.8579) 

ER 
-0.1476 -0.1259 -0.1476 

   (-2.7022)*** (-3.1544)*** (-2.7022)*** 
   

MF 
   

-0.2313 -0.2470 -0.2313 

   

(-0.4421) (-0.6715) (-0.4421) 

DFFEE 
-0.1554 -0.1361 -0.1554 -0.1687 -0.1466 -0.1687 

(-1.3917) (-1.1829) (-1.3917) (-1.5988) (-1.3487) (-1.5988) 

DBFEE 
-0.3528 -0.5207 -0.3528 -0.3736 -0.5489 -0.3736 

(-1.4935) (-2.4144)** (-1.4935) (-1.6395) (-2.5252)** (-1.6395) 

lnTNA 
0.0365 0.0410 0.0365 0.0548 0.0531 0.0548 

(1.2112) (1.2323) (1.2112) (1.7055)* (1.4054) (1.7055)* 

lnTNACOM 
0.0122 0.0093 0.0122 -0.0031 -0.0045 -0.0031 

(0.3671) (0.2808) (0.3671) (-0.0761) (-0.1395) (-0.0761) 

lnAGE 
-0.0683 -0.1284 -0.0683 -0.0823 -0.1462 -0.0823 

(-0.4318) (-1.7788)* (-0.4318) (-0.4424) (-2.1612)** (-0.4424) 

lnTO 
-0.0013 -0.0623 -0.0013 -0.0526 -0.0780 -0.0526 

(-0.0228) (-1.5552) (-0.0228) (-1.2197) (-1.5186) (-1.2197) 

DBANK 
0.2032 0.1755 0.2032 0.2083 0.1783 0.2083 

(4.879)*** (6.1068)*** (4.879)*** (4.1291)*** (5.1665)*** (4.1291)*** 

DFIF 
-1.0702 -1.1566 -1.0702 -0.9974 -1.0923 -0.9974 

(-1.9794)** (-2.5878)*** (-1.9794)** (-1.9394)* (-2.4098)** (-1.9394)* 

Adj R2 10.3811% 41.4056% 10.3811% 10.0447% 41.5668% 1.8051% 

#Fund 228 228 

SIC 3.6322 3.2338 
 

3.6435 3.2385 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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       3)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio 
ของกองทุนรวมตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.61 และ 3.64 สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซยี การเปลีย่นแปลงของอตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยจะส่งผลต่อ Information Ratio ในทศิทางตรงกนัขา้มอยา่งมนีัยส าคญั 
        ไม่พบว่ามกีองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะม ี Information Ratio แตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั แต่
พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยที่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมี 
Information Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั  แต่ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี
การเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนจะมี Information Ratio ต ่ากว่ากองทุนที่ไม่เก็บ
อยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่าถ้ากองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงของ
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ Information Ratio อย่างมนีัยส าคญั  แต่ไม่พบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. แล้วจะ
ส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ของกองทุนอยา่งมนียัส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยถ้ามอีายุมากขึน้จะท าให้ 
Information Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่เพิม่มากขึน้อย่างมนีัยส าคญั แตกต่างจากกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศมาเลเซยีทีม่อีายุมากขึน้จะท าให้ Information Ratio ของกองทุนโดยเฉลีย่
ลดลงอยา่งมนียัส าคญั ไมพ่บว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศใดที ่อตัราซือ้ขายหมุนเวยีนมผีล
ต่อInformation Ratio อยา่งมนียัส าคญั  
        พบว่ากองทุนรวมประเทศมาเลเซียมีตราสารทุนประเทศใดที่
บรหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Information Ratio แตกต่างจาก
กองทนุทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมตราสาร
ทุนประเทศไทยและมาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Information Ratio ต ่ากว่า
กองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารทุนประเทศไทยมี Information Ratio สูง
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ ส่วนประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีม ี Information Ratio ทีไ่ม่แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญั  
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ตารางท่ี 3.65   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ          
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.2454 0.1307 0.2454 0.2539 -0.0480 0.2539 
(0.1441) (0.257) (0.1441) (0.1508) (-0.0968) (0.1508) 

ER 
0.0546 0.0072 0.0546 

   (0.3676) (0.1445) (0.3676) 
   

MF 
   

-0.0200 -0.0152 -0.0200 

   

(-0.1379) (-0.1773) (-0.1379) 

DFFEE 
-0.0024 0.1341 -0.0024 0.0192 0.1272 0.0192 
(-0.0245) (1.9587)* (-0.0245) (0.2013) (2.1422)** (0.2013) 

DBFEE 
0.0459 -0.1147 0.0459 0.0624 -0.1248 0.0624 
(1.0364) (-3.0437)*** (1.0364) (3.0374)*** (-2.7732)*** (3.0374)*** 

lnTNA 
0.0092 0.0071 0.0092 0.0052 0.0064 0.0052 
(0.5165) (1.4991) (0.5165) (0.3763) (1.3565) (0.3763) 

lnTNACOM 
-0.0446 0.0030 -0.0446 -0.0477 0.0021 -0.0477 

(-2.9389)*** (0.414) (-2.9389)*** (-2.6872)*** (0.2714) (-2.6872)*** 

lnAGE 
0.1119 0.0578 0.1119 0.1327 0.0856 0.1327 
(0.9521) (1.299) (0.9521) (1.0039) (1.0076) (1.0039) 

lnTO 
0.0879 0.0195 0.0879 0.0862 0.0215 0.0862 

(4.4881)*** (0.8739) (4.4881)*** (4.7199)*** (0.9285) (4.7199)*** 

DBANK 
-0.0191 0.0486 -0.0191 -0.0267 0.0436 -0.0267 
(-0.1781) (1.7301)* (-0.1781) (-0.2182) (1.7387)* (-0.2182) 

DFIF 
-0.0291 -0.0661 -0.0291 -0.0058 -0.0146 -0.0058 
(-0.11) (-0.5368) (-0.11) (-0.0226) (-0.173) (-0.0226) 

DSG 
0.2793 -0.0352 0.2793 0.2936 -0.0645 0.2936 

(1.8788)* (-0.2028) (1.8788)* (1.5057) (-0.3469) (1.5057) 

DMY 
0.3492 0.1327 0.3492 0.3735 0.1468 0.3735 
(1.4052) (0.4667) (1.4052) (1.1837) (0.4534) (1.1837) 

Adj R2 0.5520% 87.6777% 0.5520% 0.9380% 87.3660% 0.9380% 
#Fund 188 187 

SIC 3.6834 1.6259 
 

3.6933 1.6609 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.66   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ        
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-2.5236 1.1149 -2.5236 -3.2889 1.2924 -3.2889 

(-0.6471) (2.3488)** (-0.6471) (-0.6581) (3.3919)*** (-0.6581) 

ER 
-0.0898 0.0161 -0.0898 

   (-1.6361) (0.1844) (-1.6361) 
   

MF 
   

-0.0992 0.1458 -0.0992 

   

(-0.9501) (1.5577) (-0.9501) 

DFFEE 
-0.1627 0.0336 -0.1627 -0.2141 0.0064 -0.2141 

(-0.8828) (0.9238) (-0.8828) (-0.6205) (0.128) (-0.6205) 

DBFEE 
0.0223 -0.0743 0.0223 0.0524 -0.0851 0.0524 

(0.238) (-1.0794) (0.238) (0.2587) (-0.9934) (0.2587) 

lnTNA 
0.0187 0.0173 0.0187 0.0278 0.0203 0.0278 

(0.5577) (1.604) (0.5577) (0.6399) (1.6275) (0.6399) 

lnTNACOM 
-0.0002 -0.0238 -0.0002 -0.0018 -0.0230 -0.0018 

(-0.0025) (-1.1525) (-0.0025) (-0.0234) (-1.107) (-0.0234) 

lnAGE 
0.3267 0.0076 0.3267 0.4164 -0.0283 0.4164 

(1.0308) (0.235) (1.0308) (0.8919) (-0.568) (0.8919) 

lnTO 
0.1383 -0.0110 0.1383 0.1306 -0.0115 0.1306 

(2.1334)** (-0.7331) (2.1334)** (2.1668)** (-0.7592) (2.1668)** 

DBANK 
-0.2763 0.0166 -0.2763 -0.2772 0.0237 -0.2772 

(-1.0421) (0.5395) (-1.0421) (-1.1308) (1.1057) (-1.1308) 

DFIF 
0.5141 -0.0129 0.5141 0.5059 -0.0239 0.5059 

(0.7057) (-0.1511) (0.7057) (0.6547) (-0.3112) (0.6547) 
Adj R2 9.8780% 9.7266% 1.4160% 1.4160% 9.7489% 1.4160% 
#Fund 94 94 

SIC 3.4339 2.0817 
 

3.4512 2.1419 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.67   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ         
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
5.3958 0.1307 5.8501 5.0116 0.2685 5.3380 

(1.4561) (0.0619) (1.4634) (1.6648)* (0.2026) (1.6626)* 

ER 
-0.0895 0.0918 -0.0971 

   (-0.2948) (0.3421) (-0.3004) 
   

MF 
   

0.1133 0.0366 0.1241 

   

(0.5311) (0.2319) (0.5503) 

DFFEE 
0.1230 0.1437 0.1473 0.1374 0.1553 0.1547 

(0.4163) (1.1115) (0.4547) (0.454) (1.1469) (0.4746) 

DBFEE 
0.8249 0.0564 0.8490 0.8386 0.1040 0.8574 

(4.7888)*** (0.5572) (4.6725)*** (4.9181)*** (1.1526) (4.8838)*** 

lnTNA 
-0.0604 0.0281 -0.0598 -0.0430 0.0144 -0.0415 

(-0.7665) (0.5255) (-0.7272) (-0.7551) (0.4197) (-0.7006) 

lnTNACOM 
-0.1825 -0.0207 -0.2065 -0.1849 -0.0350 -0.2027 

(-2.0974)** (-0.5851) (-2.1196)** (-2.0461)** (-1.0198) (-2.0608)** 

lnAGE 
0.0290 0.0420 0.0329 0.0229 0.1002 0.0234 

(0.1585) (0.3146) (0.175) (0.1349) (0.9058) (0.1344) 

lnTO 
0.0077 0.0551 0.0016 0.0117 0.0438 0.0074 

(0.0553) (0.5315) (0.0108) (0.0975) (0.5113) (0.0581) 

DBANK 
0.3432 0.1516 0.3610 0.3131 0.1689 0.3240 

(2.1)** (1.7076)* (2.0838)** (2.2171)** (1.7084)* (2.187)** 

DFIF 
0.2376 -0.0015 0.2616 0.1721 0.0948 0.1822 

(1.5519) (-0.0141) (1.6247) (2.1074)** (1.6353) (2.1284)** 
Adj R2 3.6477% 77.0578% 3.7606% 3.4970% 75.4993% 3.5878% 
#Fund 34 34 

SIC 3.6782 2.2964 
 

3.6667 2.3513 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.68   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ        
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.3572 -0.2751 0.3572 0.6748 -0.6678 0.6748 

(0.1304) (-0.5132) (0.1304) (0.3106) (-1.0826) (0.3106) 

ER 
0.0691 -0.1766 0.0691 

   (0.2336) (-2.5739)** (0.2336) 
   

MF 
   

-0.0896 -0.0836 -0.0896 

   

(-0.411) (-0.7162) (-0.411) 

DFFEE 
0.1822 0.2732 0.1822 0.1611 0.2994 0.1611 

(1.31) (3.1475)*** (1.31) (1.3995) (3.1482)*** (1.3995) 

DBFEE 
0.4541 0.0593 0.4541 0.4423 0.0676 0.4423 

(2.33)** (1.5132) (2.33)** (2.553)** (1.5745) (2.553)** 

lnTNA 
0.0134 -0.0419 0.0134 0.0020 -0.0214 0.0020 

(0.2031) (-4.7749)*** (0.2031) (0.0482) (-3.2195)*** (0.0482) 

lnTNACOM 
-0.0473 0.0255 -0.0473 -0.0516 0.0258 -0.0516 

(-1.4843) (2.8152)*** (-1.4843) (-1.2732) (2.353)** (-1.2732) 

lnAGE 
0.1279 0.1631 0.1279 0.1469 0.1507 0.1469 

(0.5151) (2.3578)** (0.5151) (0.5128) (2.1885)** (0.5128) 

lnTO 
0.0638 0.0634 0.0638 0.0638 0.0625 0.0638 

(1.0234) (2.3418)** (1.0234) (1.0607) (2.2675)** (1.0607) 

DBANK 
0.2180 0.0228 0.2180 0.1874 0.0537 0.1874 

(1.3595) (0.7618) (1.3595) (1.2132) (1.4362) (1.2132) 

DFIF 
-0.4338 -0.2648 -0.4338 -0.4040 -0.2479 -0.4040 

(-0.9889) (-1.5266) (-0.9889) (-0.9089) (-1.5987) (-0.9089) 
Adj R2 2.2464% 94.0168% 2.2464% 2.2460% 93.9211% 2.2460% 
#Fund 59 59 

SIC 4.1214 1.3603 
 

4.1214 1.3761 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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       4)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio 
ของกองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.65 และ 3.68 สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวม
ตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี ถ้าค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผล
กระทบต่อ Information Ratio เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยีทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะม ี Information Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่ม่เก็บอย่างมนีัยส าคญั ส่วน
ภาพรวมกองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ ไม่พบความแตกต่างของ Information Ratio 
ระหว่างกองทุนทีเ่กบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุนกบักองทุนทีไ่ม่เก็บค่าธรรมเนียมการ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซีย พบว่าเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ของกองทุนใน
ทศิทางตรงกนัข้ามอย่างมนีัยส าคญั และกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยี เมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ  Information Ratio ของ
กองทุนในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        พบว่ามกีองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซยีทีม่อีายุมากขึน้จะ
ท าให ้Information Ratio ของกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั  
        พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศมาเลเซียมีอัตราซื้อขาย
หมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ Information Ratio ของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั 
        พบเพยีงกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการ
โดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ จะม ี Information Ratio สูงกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน
เครอือยา่งมนียัส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศ ไม่พบความ
แตกต่างของ Information Ratio ระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศกบักองทุน
ทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั 
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทัง้ 3 ประเทศม ีInformation Ratio 
ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 3.69   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ         
กองทุนรวมผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.7293 0.6185 0.4543 0.2933 0.3590 0.1318 
(0.258) (0.3767) (0.1339) (0.11) (0.2498) (0.0422) 

ER 
0.1253 0.1554 0.1352 

   (1.057) (1.9996)** (1.0863) 
   

MF 
   

0.5158 0.5224 0.4898 

   

(3.7957)*** (5.3525)*** (3.8287)*** 

DFFEE 
0.2745 0.2805 0.2860 0.2736 0.2782 0.2825 
(1.4703) (1.9675)** (1.3149) (1.539) (1.9946)** (1.3882) 

DBFEE 
0.8261 0.7913 0.8514 0.7327 0.7107 0.7634 

(1.7242)* (1.9861)** (1.5313) (1.4953) (1.7296)* (1.3665) 

lnTNA 
0.0335 0.0470 0.0357 0.0358 0.0416 0.0366 
(0.7676) (1.7428)* (0.6902) (0.9533) (1.8379)* (0.8259) 

lnTNACOM 
-0.0753 -0.0557 -0.0756 -0.0749 -0.0537 -0.0760 

(-10.3721)*** (-1.5876) (-4.5134)*** (-11.4312)*** (-1.6223) (-5.4959)*** 

lnAGE 
0.2096 0.1672 0.2348 0.2306 0.1840 0.2478 
(0.8476) (1.4292) (0.8128) (0.9154) (1.5592) (0.863) 

lnTO 
0.1680 0.1107 0.1648 0.1411 0.0798 0.1446 

(1.7387)* (1.0144) (1.6251) (1.5491) (0.8266) (1.5067) 

DBANK 
0.2653 0.2356 0.2364 0.2401 0.2041 0.2199 

(2.2218)** (2.1175)** (1.6255) (1.9659)** (1.8121)* (1.496) 

DFIF 
-0.8501 -0.8949 -0.8283 -0.8753 -0.9377 -0.8588 

(-2.1779)** (-3.5248)*** (-1.7146)* (-2.1817)** (-3.7502)*** (-1.7756)* 

DSG 
-1.0961 -1.1240 -1.0456 -1.1535 -1.1419 -1.0844 

(-2.6214)*** (-2.6984)*** (-2.1276)** (-2.445)** (-2.5223)** (-2.0062)** 

DMY 
-1.3344 -1.2516 -1.2927 -1.5424 -1.4430 -1.4861 

(-2.6218)*** (-2.6274)*** (-2.1535)** (-2.9296)*** (-2.8983)*** (-2.4135)** 
Adj R2 32.3388% 61.1139% 26.5171% 32.9024% 61.8674% 27.6842% 
#Fund 169 169 

SIC 3.8578 3.3388 
 

3.8519 3.3217 
 

Hausman Test Fixed * Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.70   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ      
กองทุนรวมผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.6404 3.3581 2.0787 2.1900 3.3484 1.8080 

(0.63) (1.1358) (0.3801) (0.505) (1.1586) (0.3393) 

ER 
0.4086 0.4590 0.3296 

   (1.3145) (1.9486)* (0.9027) 
   

MF 
   

0.7863 0.6976 0.6876 

   

(2.8655)*** (3.2925)*** (2.0323)** 

DFFEE 
0.6128 0.5963 0.6087 0.5568 0.5139 0.5674 

(1.3109) (1.9085)* (1.0583) (1.1481) (1.8335)* (1.0041) 

DBFEE 
0.7595 0.7434 0.7808 0.6570 0.6907 0.6774 

(1.525) (1.8767)* (1.2957) (1.1637) (1.8181)* (1.0306) 

lnTNA 
0.1830 0.1809 0.1842 0.1632 0.1473 0.1730 

(1.4364) (1.5896) (1.2402) (1.3556) (1.3835) (1.2602) 

lnTNACOM 
-0.5374 -0.4817 -0.5165 -0.5177 -0.4510 -0.5066 

(-3.095)*** (-3.7941)*** (-2.2259)** (-3.0664)*** (-3.5613)*** (-2.4052)** 

lnAGE 
0.7401 0.6005 0.7643 0.7754 0.6285 0.7799 

(3.4393)*** (3.5638)*** (2.8715)*** (3.4785)*** (4.4911)*** (3.0166)*** 

lnTO 
0.3047 0.1410 0.3172 0.2746 0.0728 0.2916 

(1.7015)* (0.6663) (1.6016) (1.4251) (0.3691) (1.4289) 

DBANK 
0.5087 0.6201 0.3691 0.4755 0.5678 0.3800 

(0.889) (1.4391) (0.5343) (0.8378) (1.3527) (0.5762) 

DFIF 
-1.8586 -2.2482 -1.8056 -1.8874 -2.2893 -1.8514 

(-3.9949)*** (-5.6249)*** (-3.1302)*** (-3.5109)*** (-5.9348)*** (-2.9764)*** 
Adj R2 23.1126% 50.6407% 18.3636% 23.3658% 50.9974% 19.6196% 
#Fund 54 54 

SIC 4.6088 4.2645 
 

4.6072 4.2598 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.71   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ       
กองทุนรวมผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556 

 
Independent 

Variable 

Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
2.5262 -2.4985 2.5262 0.0698 -3.1762 0.0698 

(1.2573) (-1.8535)* (1.2573) (0.0268) (-2.4931)** (0.0268) 

ER 
-0.2639 0.0921 -0.2639 

   (-1.6517) (0.5751) (-1.6517) 
   

MF 
   

0.1273 0.3924 0.1273 

   

(0.4506) (1.6852) (0.4506) 

DFFEE 
0.4496 0.5192 0.4496 0.7121 0.5124 0.7121 

(1.4782) (1.843)* (1.4782) (1.6345) (1.8128)* (1.6345) 

DBFEE 
-0.0868 -0.1904 -0.0868 -0.2299 -0.2889 -0.2299 

(-0.3566) (-1.826)* (-0.3566) (-0.9401) (-2.5946)** (-0.9401) 

lnTNA 
0.0095 0.0691 0.0095 0.0468 0.0722 0.0468 

(0.3024) (2.3597)** (0.3024) (1.5183) (2.8392)*** (1.5183) 

lnTNACOM 
-0.0274 0.1028 -0.0274 0.0174 0.1217 0.0174 

(-0.4195) (2.0221)** (-0.4195) (0.2373) (2.7905)*** (0.2373) 

lnAGE 
-0.1419 -0.1054 -0.1419 -0.1236 -0.1072 -0.1236 

(-2.2385)** (-5.6127)*** (-2.2385)** (-1.8499)* (-2.9129)*** (-1.8499)* 

lnTO 
-0.1130 0.0541 -0.1130 -0.1053 0.0536 -0.1053 

(-1.1154) (1.9645)* (-1.1154) (-1.0113) (1.6923)* (-1.0113) 

DBANK 
-0.0236 0.1659 -0.0236 0.0688 0.2170 0.0688 

(-0.0903) (0.727) (-0.0903) (0.2563) (0.9517) (0.2563) 

DFIF 
-0.0100 -0.3914 -0.0100 -0.2219 -0.4690 -0.2219 

(-0.0315) (-2.6067)** (-0.0315) (-0.7778) (-3.3737)*** (-0.7778) 
Adj R2 2.4782% 64.7907% 2.4782% 1.8051% 66.2559% 1.8051% 
#Fund 28 28 

SIC 2.7430 1.8576 
 

2.7440 1.8084 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 



162 
 

ตารางท่ี 3.72   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio ของ      
กองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 –2556 

 
Independent 

Variable 
Information Ratio 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-1.5373 1.5509 -1.5373 -1.1923 1.4648 -1.1923 
(-0.3191) (2.3751)** (-0.3191) (-0.2451) (3.2272)*** (-0.2451) 

ER 
-0.0044 -0.0681 -0.0044 

   (-0.0266) (-0.8799) (-0.0266) 
   

MF 
   

-0.1834 -0.1042 -0.1834 

   

(-0.4165) (-0.3087) (-0.4165) 

DFFEE 
-0.0266 -0.1078 -0.0266 -0.0450 -0.1105 -0.0450 
(-0.2477) (-0.5431) (-0.2477) (-0.4155) (-0.559) (-0.4155) 

DBFEE 
-0.2238 -0.3098 -0.2238 -0.1932 -0.3138 -0.1932 
(-0.5233) (-3.7723)*** (-0.5233) (-0.4463) (-4.5736)*** (-0.4463) 

lnTNA 
-0.0045 -0.0174 -0.0045 -0.0003 -0.0079 -0.0003 
(-0.1017) (-0.3053) (-0.1017) (-0.0091) (-0.1441) (-0.0091) 

lnTNACOM 
-0.0266 -0.0143 -0.0266 -0.0340 -0.0160 -0.0340 
(-1.369) (-0.3049) (-1.369) (-1.7369)* (-0.3461) (-1.7369)* 

lnAGE 
0.3305 0.0394 0.3305 0.3347 0.0438 0.3347 
(0.6446) (0.4058) (0.6446) (0.6455) (0.5214) (0.6455) 

lnTO 
0.1803 0.0485 0.1803 0.1737 0.0385 0.1737 

(3.4074)*** (0.9734) (3.4074)*** (2.7207)*** (0.6767) (2.7207)*** 

DBANK 
0.1821 0.1498 0.1821 0.2038 0.1646 0.2038 

(2.5485)** (2.5544)** (2.5485)** (3.5434)*** (3.9102)*** (3.5434)*** 

DFIF 
-0.4898 -0.7786 -0.4898 -0.4422 -0.7585 -0.4422 
(-0.6973) (-2.9316)*** (-0.6973) (-0.6692) (-2.7879)*** (-0.6692) 

Adj R2 6.2851% 67.5268% 6.2851% 6.2069% 67.6242% 6.2069% 
#Fund 86 86 

SIC 3.5688 2.5639 
 

3.5709 2.5620 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed ** 

 
       5)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนด Information Ratio 
ของกองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.69 และ 3.72 สรปุผลไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
        พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทย ถ้าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ในทศิทาง
เดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั  
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        พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีเ่กบ็ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะม ี Information Ratio ที่แตกต่างกบักองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมนีัยส าคญั  
และกองทุนรวมผสมประเทศไทยที่มคี่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี Information 
Ratio ที่สูงกว่ากองทุนที่ไม่เก็บอย่างมีนัยส าคัญ  แต่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมี Information Ratio ทีต่ ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่เกบ็อย่างมี
นยัส าคญั       
        (2)  กลุ่มคุณลกัษณะของกองทุนรวม 
        พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ  กองทุนรวมผสม
ประเทศสิงคโปร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะส่งผลกระทบต่อ  
Information Ratio ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั แต่พบว่าภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 
ประเทศ กองทุนรวมผสมประเทศประเทศไทยและสงิคโปร ์ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิ
สุทธริวมของ บลจ. จะส่งผลกระทบต่อ Information Ratio ของกองทุนในทศิทางตรงกนัขา้มและ
ทศิทางเดยีวกนัตามล าดบั อยา่งมนียัส าคญั  
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ และกองทุนรวมผสม
ประเทศไทย พบว่าถ้ากองทุนมอีายุมากขึ้นจะท าให้ Information Ratio ของกองทุน
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญั ส่วนประเทศสงิคโปรก์องทุนมอีายุมากขึน้จะ
ท าให ้ Information Ratio ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั 
พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศสิงคโปร์ที่มอีัตราซื้อขายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผล
กระทบต่อ Information Ratio ในทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนียัส าคญัภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 
ประเทศ และกองทุนรวมผสมประเทศมาเลเซยีที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคาร
พาณชิย ์จะม ีInformation Ratio มากกว่ากองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอือยา่งมนีัยส าคญั 
        (3)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
        ภาพรวมกองทุนรวมผสมทัง้ 3 ประเทศ กองทุนรวมผสมทัง้ 3 
ประเทศ ทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี Information Ratio ต ่ากว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบาย
อยา่งมนียัส าคญั  
        (4)  กลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
        พบว่ากองทุนรวมผสมประเทศไทยม ีInformation Ratio สูงทีสุ่ดใน 
3 ประเทศ รองลงมาคอื สงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ตามล าดบั อยา่งมนียัส าคญั 

  3.4.2.5  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ
กองทุน 

  โดยแบ่งผลการประมาณออกเป็นแบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลู พ.ศ. 2556 และขอ้มลู 
พ.ศ. 2552 – 2556 ของกองทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน กองทุนตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
ผสม มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.73   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใชจ้า่ย พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

3 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย 

Constant 
3.781 6.6704 3.0941 3.5809 

(2.88)*** (2.92)*** (0.77) (2.08)** 

lnER 
-0.4244 -0.3777 -0.9491 -0.8212 

(-2.88)*** (-2.17)** (-3.25)*** (-5.73)*** 

DFFEE 
-0.1504 -0.4348 -1.2139 0.1451 
(-0.77) (-1.74)* (-1.79)* (0.92) 

DBFEE 
0.1194 0.1884 -0.4845 -0.3388 
(0.57) (0.77) (-1.01) (-1) 

SHR 
-0.0335 -0.0513 -0.1186 0.0125 
(-0.98) (-1.14) (-0.86) (0.23) 

DDIV 
0.7072 1.0558 2.0807 0.3114 

(3.18)*** (3.12)*** (2.25) (1.01) 

lnTNACOM 
0.4881 0.3731 0.4996 0.4927 

(10.76)*** (4.17)*** (2.71)*** (9.93)*** 

lnAGE 
0.3172 0.2897 0.7124 0.2952 

(3.29)*** (1.7)* (3.24)*** (2.08)** 

lnTO 
-0.0733 -0.0482 -0.2536 0.1467 
(-1.31) (-0.57) (-1.62) (1.64) 

DBANK 
-0.0898 0.549 0.2159 -0.519 
(-0.52) (1.77)* (1.86)* (-1.51) 

DFIF 
-0.6355 -0.3773 0.1631 -0.9188 

(-3.99)*** (-1.22) (0.32) (-5.02)*** 

DEQ 
-0.0698 -0.1045 -0.2068 0.4585 
(-0.43) (-0.46) (-0.4) (1.24) 

DFI 
-0.2372 -1.0053 1.0793 1.0368 
(-1.04) (-2.88)*** (2.03)** (2.00)** 

DSG 
1.5173 

   (4.74)*** 
   

DMY 
1.0058 

   (4.66)***       
Adj R2 24.76% 19.58% 19.20% 42.13% 
#Fund 901 395 147 359 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.74   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
โดยใหต้วัแปรอสิระหลกัคอืค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 2556 

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

5 ประเทศ ไทย สิงคโปร ์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Constant 
3.5036 6.793 -1.5815 0.3554 7.4759 3.6953 

(3.22)*** (2.92)*** (-0.39) (0.08) (4.22)*** (0.48) 

lnMF 
-0.1327 0.0397 -0.0954 -0.2096 -0.0452 -0.3367 
(-0.87) (0.25) (-0.38) (-0.62) (-0.12) (-0.61) 

DFFEE 
-0.2207 -0.5307 -1.6124 -0.4558 -0.513 1.0935 
(-1.51) (-1.8)*  (-2.14)** (-0.75) (-1.63) (1.32) 

DBFEE 
0.0216 0.1482 -0.7181 -0.4574 -0.1903 -0.6414 
(0.13) (0.61) (-1.44) (-0.71) (-0.47) (-1.05) 

SHR 
-0.0085 -0.0755 0.135 -0.1174 0.0711 -0.0642 
(-0.28) (-1.58) (1.39) (-0.85) (1.19) (-0.64) 

DDIV 
0.336 0.9803 1.838 1.0428 0.192 -1.7693 
(1.57) (2.89)*** (2.85)*** (1.37) (0.37) (-2.64)** 

lnTNACOM 
0.5092 0.3417 0.6203 0.6088 0.4481 0.6038 

(14.04)*** (3.87)*** (4.06)*** (3.19)*** (5.71)*** (4.19)*** 

lnAGE 
0.2309 0.2993 0.8189 0.8 0.0254 0.3233 

(2.73)*** (1.73)* (4.13)*** (3.48)*** (0.18) (0.34) 

lnTO 
N/A -0.0339 -0.194 -0.2013 N/A N/A 

 

(-0.41) (-1.14) (-1.23) 
  DBANK 

-0.0563 0.5524 1.305 0.0357 0.1464 -0.4977 
(-0.39) (1.87)* (2.1)** (0.08) (0.61) (-0.63) 

DFIF 
-0.6735 -0.4287 0.1478 -0.8713 -0.0052 -0.1226 

(-4.87)*** (-1.38) (0.35) (-5.53)*** (-0.01) (-0.25) 

DEQ 
0.0811 -0.1969 -0.2219 -0.3559 0.9757 0.4136 
(0.56) (-0.86) (-0.35) (-0.72) (3.6)*** (1.01) 

DFI 
-0.1388 -0.8234 0.9749 1.2413 0.1302 -0.5787 
(-0.8) (-2.45)** (1.7)* (2.4)** (0.46) (-1.11) 

DSG 
1.5627 

     (5.13)*** 
     DMY 

1.0684 
     (5.16)*** 
     DID 

1.5462 
     (6.24)*** 
     

DPH 
1.9157 

     (7.51)***           
Adj R2 24.74% 18.66% 26.20% 16.00% 30.86% 42.31% 
#Fund 1112 395 147 359 149 62 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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    1)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของ
กองทุนรวมโดยให้ตวัแปรอสิระหลกัคอือตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ พ.ศ. 
2556 
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.73 และ 3.74 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) พร้อมได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แล้วดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแล้ว สรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้  
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
   พบว่ากองทุนรวมทุกประเทศเมื่ออตัราส่วนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง
ไป จะท าให้การเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงข้ามกนั
อย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่พบว่ามกีองทุนรวมประเทศใดเมื่อค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลง
ไป จะท าใหก้ารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั ซึง่พบ
ดว้ยว่าค่าสมัประสทิธิข์องกองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมคี่าใกลเ้คยีง -1 มากกว่า
ประเทศไทย จงึแสดงได้ว่ากองทุนรวมของทัง้สองประเทศดงักล่าวมกีารก าหนดค่าธรรมเนียม
เพื่อใหไ้ดร้ายรบัสงูสุด 
   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียม
ในการขายหน่วยลงทุน จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวอยา่งมนียัส าคญั แต่กองทุนในทุกประเทศทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมใน
การซื้อคืนหน่วยลงทุนกลบัมทีรพัย์สินสุทธิรวมของกองทุนไม่แตกต่างจากกองทุนที่ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
   (2)  ปจัจยักลุ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
   ไม่พบว่ามกีองทุนประเทศใดทีม่ ีSharpe Ratio เปลีย่นแปลงไปจะ
ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธอิยา่งมนีัยส าคญั  
   พบว่าภาพรวมของกองทุนทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวม
ประเทศไทยและสงิคโปรท์ี่มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่า
กองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ตรงข้ามกบักองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์ที่มนีโยบาย
จา่ยเงนิปนัผลจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนียัส าคญั 
   (3)  ปจัจยักลุ่มคุณลกัษณะของกองทุน 
   กองทนุในทุกประเทศทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. เปลีย่นแปลง
ไป จะท าใหท้รพัยส์นิสุทธริวมของบลจ.เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  
   ส่วนภาพรวมของกองทุนทัง้ 3 และ 5 ประเทศ กองทุนรวมประเทศ
ไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยีทีม่อีายุของกองทุนมากขึน้จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมเปลี่ยนแปลงมาก
ขึน้อยา่งมนียัส าคญัเช่นกนั 
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   ไม่พบว่ามีกองทุนรวมของประเทศใดที่อัตราซื้อขายหมุนเวียน
ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมอย่างมนีัยส าคญั 

   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่
อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั 

   (4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
   ภาพรวมของกองทุนทัง้ 3 และ 5 ประเทศ และกองทุนรวมประเทศ

มาเลเซยีทีม่นีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่
มนีโยบายอยา่งมนียัส าคญั 

   กองทุนรวมตราสารทุนของประเทศอนิโดนีเซยีมทีรพัยส์นิสุทธริวม
มากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ของประเทศไทยมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมน้อยกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ตรงข้ามกบักองทุนรวมตรา
สารหนี้ประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมมากกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญั 
   (5)  ปจัจยักลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้ 
        กองทุนรวมประเทศฟิลิปปินส์มีทรัพย์สินสุทธิรวมมากที่สุด 
รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมน้อยทีสุ่ดใน 5 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.75  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 

Independent Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Pool Fixed 

Constant 
4.5531 4.4696 3.8881 3.7969 

(18.13)*** (17.87)*** (10.02)*** (9.61)*** 

lnER 
-0.6397 -0.6346 

  (-10.35)*** (-10.14)*** 
  

lnMF 
  

-0.3291 -0.3252 

  

(-8.88)*** (-8.95)*** 

DFFEE 
-0.1203 -0.0902 -0.173 -0.1734 
(-1.88)* (-1.28) (-2.2)** (-2.24)** 

DBFEE 
-0.0056 -0.0057 0.0223 0.0216 
(-0.11) (-0.12) (0.59) (0.59) 

SHR 
0.0424 0.037 0.0405 0.0352 

(6.43)*** (5.76)*** (6.81)*** (6.8)*** 

DDIV 
0.4308 0.4339 0.3891 0.3922 

(10.68)*** (10.73)*** (7.92)*** (8.07)*** 

lnTNACOM 
0.4415 0.4428 0.4709 0.4723 

(33.81)*** (32.72)*** (38.63)*** (37.12)*** 

lnAGE 
0.2903 0.3009 0.2799 0.2919 

(8.71)*** (10.37)*** (6.64)*** (7.44)*** 

lnTO 
-0.0213 -0.0217 -0.0119 -0.0131 
(-0.89) (-0.87) (-0.65) (-0.7) 

DBANK 
-0.0052 -0.006 0.0002 -0.0007 
(-0.07) (-0.08) (0) (-0.01) 

DFIF 
-0.3076 -0.297 -0.2638 -0.2539 
(-2.32)** (-2.16)** (-1.69)* (-1.59) 

DEQ 
-0.1018 -0.0986 -0.1386 -0.1357 
(-2.34)** (-2.2)** (-3.63)*** (-3.39)*** 

DFI 
-0.1609 -0.164 -0.0478 -0.0509 
(-1.4) (-1.43) (-0.44) (-0.47) 

DSG 
1.2859 1.274 1.1946 1.1837 

(41.64)*** (34.94)*** (24.58)*** (19.94)*** 

DMY 
1.0021 0.9923 1.1174 1.1077 

(13.25)*** (12.87)*** (21.1)*** (17.98)*** 
Adj R2 24.26% 24.28% 22.34% 22.40% 
#Fund 1030 1030 1022 1022 

SIC 3.77 3.78 3.796 3.804 

 



169 
 

ตารางท่ี 3.76  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ทุกนโยบายการลงทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.9161 7.192 8.1692 6.9283 7.1586 7.7166 

(10.01)*** (11.02)*** (11.73)*** (11.44)*** (13.25)*** (8.92)*** 

lnER 
-0.549 -0.5525 -0.4857 

   (-4.47)*** (-4.66)*** (-6.89)*** 
   

lnMF 
   

-0.2479 -0.249 -0.2967 

   

(-1.99)** (-2.09)** (-3.28)*** 

DFFEE 
-0.3931 -0.3955 -0.1715 -0.5138 -0.5149 -0.3137 

(-4.37)*** (-4.31)*** (-0.66) (-8.41)*** (-8.19)*** (-1.7)* 

DBFEE 
0.1607 0.1554 0.0971 0.1659 0.161 0.1176 
(2.34)** (2.26)** (0.91) (3.74)*** (3.8)*** (1.35) 

SHR 
0.0279 0.0294 0.0115 0.0196 0.0182 0.0109 

(3.42)*** (2.28)** (1.52) (2.73)*** (1.24) (1.73)* 

DDIV 
0.6819 0.6705 0.7243 0.6085 0.5989 0.6579 

(15.93)*** (14.41)*** (4.09)*** (8.15)*** (7.63)*** (2.82)*** 

lnTNACOM 
0.3655 0.3618 0.3673 0.3793 0.3771 0.3946 

(29.05)*** (24.48)*** (7.75)*** (16.96)*** (16.12)*** (14.77)*** 

lnAGE 
0.18 0.1626 0.03 0.1312 0.1173 0.0022 

(2.94)*** (2.85)*** (0.3) (1.95)* (1.95)* (0.02) 

lnTO 
-0.0016 -0.0149 -0.0287 0.0072 -0.0056 -0.023 
(-0.03) (-0.28) (-0.7) (0.13) (-0.11) (-0.61) 

DBANK 
0.3919 0.4032 0.3143 0.4258 0.4341 0.3136 

(4.35)*** (5)*** (1.53) (3.91)*** (4.45)*** (1.67)* 

DFIF 
0.1102 0.0748 -0.1195 0.085 0.0525 -0.1129 
(0.43) (0.29) (-0.21) (0.33) (0.21) (-0.2) 

DEQ 
-0.1609 -0.1603 -0.2076 -0.1497 -0.146 -0.1135 
(-1.09) (-1.04) (-0.57) (-1) (-0.95) (-0.35) 

DFI 
-0.9408 -0.9088 -1.0269 -0.8873 -0.8627 -0.9316 

(-4.37)*** (-4.4)*** (-2.24)** (-4.02)*** (-3.96)*** (-2.03)** 
Adj R2 20.93% 21.00% 11.61% 20.18% 20.24% 10.71% 
#Fund 420 420 420 411 411 411 

SIC 3.72 3.74 
 

3.72 3.74 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.77  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ทุกนโยบายการลงทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
7.5989 7.6294 8.1371 6.4892 6.4812 7.5553 

(6.51)*** (6.41)*** (8.88)*** (5.97)*** (5.87)*** (9.71)*** 

lnER 
-0.6194 -0.6173 -0.1291 

   (-4.63)*** (-4.59)*** (-1.58) 
   

lnMF 
   

-0.2342 -0.2357 -0.34 

   

(-10.44)*** (-8.99)*** (-2.72)*** 

DFFEE 
-0.811 -0.8194 -0.9618 -1.1284 -1.1343 -0.869 

(-2.68)*** (-2.65)*** (-2.44)** (-4.25)*** (-4.22)*** (-2.18)** 

DBFEE 
-0.2333 -0.2971 0.051 -0.2803 -0.3433 0.037 
(-1.12) (-1.23) (0.13) (-1.15) (-1.25) (0.1) 

SHR 
0.0547 0.0425 0.0184 0.0516 0.0416 0.0179 

(4.25)*** (3.06)*** (4.92)*** (4.02)*** (3.14)*** (5.04)*** 

DDIV 
0.3921 0.4274 0.186 0.3835 0.4234 0.3051 
(1.63) (1.62) (1.54) (1.54) (1.52) (2.25)** 

lnTNACOM 
0.2372 0.2332 0.3922 0.2734 0.2701 0.4128 

(4.57)*** (4.2)*** (11.48)*** (5.78)*** (5.42)*** (13.24)*** 

lnAGE 
0.8104 0.8215 0.225 0.8545 0.8665 0.2243 

(19.23)*** (19.96)*** (1.81)* (19.34)*** (20.2)*** (1.77)* 

lnTO 
-0.2109 -0.2057 -0.0067 -0.1517 -0.1459 -0.0056 

(-7.79)*** (-6.94)*** (-0.44) (-4.04)*** (-3.57)*** (-0.32) 

DBANK 
0.5835 0.5959 0.5542 0.5495 0.5579 0.6529 

(5.96)*** (6.28)*** (1) (6.35)*** (6.39)*** (1.13) 

DFIF 
-0.2832 -0.2809 -0.7095 -0.4479 -0.4406 -0.7042 

(-3.71)*** (-3.49)*** (-1.85)* (-3.34)*** (-3.25)*** (-1.74)* 

DEQ 
-0.7694 -0.7616 -0.0932 -0.8578 -0.8525 -0.1654 

(-6.47)*** (-6.4)*** (-0.25) (-8.46)*** (-8.41)*** (-0.44) 

DFI 
0.5251 0.5401 0.6946 0.6512 0.664 0.6111 

(4.47)*** (4.51)*** (0.63) (5.46)*** (5.55)*** (0.53) 
Adj R2 18.75% 18.80% 8.81% 17.98% 17.93% 8.96% 
#Fund 197 197 197 197 197 197 

SIC 4.26 4.29 
 

4.27 4.30 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.78  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ทุกนโยบายการลงทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
3.9559 3.5885 8.3854 4.0782 3.7113 8.0793 

(9.03)*** (10.38)*** (11.75)*** (15.04)*** (17.1)*** (15.81)*** 

lnER 
-0.7638 -0.7569 -0.5747 

   (-11.93)*** (-11.73)*** (-3.51)*** 
   

lnMF 
   

-1.0689 -1.0558 -0.8248 

   

(-16.23)*** (-14.38)*** (-3.12)*** 

DFFEE 
0.2028 0.2038 0.2368 0.1464 0.1965 0.2044 

(2.79)*** (2.8)*** (0.96) (1.53) (2.53)** (0.72) 

DBFEE 
-0.2492 -0.2623 -0.3414 -0.2822 -0.2939 -0.316 

(-4.12)*** (-4.21)*** (-1.15) (-4.02)*** (-4.1)*** (-1.07) 

SHR 
0.0385 0.0234 0.0172 0.0489 0.0352 0.0206 

(7.65)*** (4.45)*** (8.58)*** (8.52)*** (9.05)*** (8.11)*** 

DDIV 
-0.0194 -0.0137 -0.0132 -0.0914 -0.0861 -0.0501 
(-0.15) (-0.11) (-0.04) (-0.85) (-0.79) (-0.19) 

lnTNACOM 
0.4829 0.4859 0.4273 0.487 0.4907 0.4391 

(49.6)*** (49.98)*** (13.34)*** (63.96)*** (64.15)*** (17.69)*** 

lnAGE 
0.2412 0.2842 -0.0939 0.2608 0.3015 -0.0784 

(5.41)*** (7.35)*** (-1.7)* (7.22)*** (8.49)*** (-1.27) 

lnTO 
0.1794 0.1797 0.0438 0.0761 0.077 0.0114 

(16.79)*** (18.64)*** (2.58)** (2.87)*** (3.17)*** (0.52) 

DBANK 
-0.3763 -0.3786 -0.3475 -0.3689 -0.3718 -0.3453 

(-4.93)*** (-5.05)*** (-1.77)* (-5.83)*** (-5.99)*** (-2.24)** 

DFIF 
-0.4791 -0.4326 -0.723 -0.1756 -0.1347 -0.4972 

(-2.96)*** (-2.54)** (-1.23) (-0.97) (-0.7) (-0.81) 

DEQ 
0.3314 0.348 0.2876 0.4563 0.4686 0.4147 

(6.78)*** (6.18)*** (1.92)* (13.22)*** (12.12)*** (2.75)*** 

DFI 
0.325 0.3317 0.2579 0.3075 0.3149 0.2618 

(4.84)*** (5.26)*** (0.86) (4.16)*** (4.44)*** (1.04) 
Adj R2 39.96% 40.18% 18.19% 38.75% 38.93% 15.85% 
#Fund 413 413 413 414 414 414 

SIC 3.33 3.34 
 

3.37 3.38 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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    2)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมทุก
นโยบายการลงทุน พ.ศ. 2552 – 2556  
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.75 และ 3.78 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
   พบว่ากองทุนรวมทุกประเทศเมื่ออตัราส่วนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง
ไป จะท าให้การเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงข้ามกนั
อย่างมนีัยส าคญั และพบว่ากองทุนรวมทุกประเทศเมื่อค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไป 
จะท าใหท้รพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงไปในทศิทางตรงขา้มอย่างมนีัยส าคญั ซึง่พบดว้ย
ว่าค่าสมัประสทิธิข์องกองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีมคี่าใกลเ้คยีง -1 มากกว่าประเทศ
ไทย จงึแสดงไดว้่ากองทุนรวมของทัง้สองประเทศดงักล่าวมกีารก าหนดค่าธรรมเนียมเพื่อใหไ้ด้
รายรบัสงูสุด 
   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียม
ในการขายหน่วยลงทุน จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว แต่ประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธ์ตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั และกองทุน
รวมประเทศไทยที่มนีโยบายเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อคนืหน่วยลงทุนจะมทีรพัยส์นิสุทธริวม
ของกองทุนสงูกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว  แต่ประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธต์รงกนั
ขา้มกบัประเทศไทย 
   (2)  ปจัจยักลุ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
   พบว่ากองทุนทุกประเทศทีม่ ีSharpe Ratio เปลีย่นแปลงไปจะท า
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธใินทศิทางเดยีวกนัอยา่งมนีัยส าคญั  
   พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยที่มีนโยบายจ่ายเงินปนัผลจะมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั  
   (3)  ปจัจยักลุ่มคุณลกัษณะของกองทุน 
   กองทุนในทุกประเทศทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. เปลีย่นแปลง
ไป จะท าใหท้รพัยส์นิสุทธริวมของบลจ.เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  
   กองทุนรวมทุกประเทศที่มอีายุของกองทุนมากขึ้นจะมทีรพัย์สิน
สุทธริวมเปลีย่นแปลงมากขึน้อยา่งมนียัส าคญั 
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   พบว่ามกีองทุนรวมของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่อตัราซื้อ
ขายหมุนเวยีนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรพัย์สนิสุทธิรวมในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญั 

   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่
อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั แต่ประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธต์รงขา้มกบั 2 ประเทศดงักล่าว 

   (4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
   กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีนโยบายลงทุนใน

ต่างประเทศจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั 
   กองทุนรวมตราสารทุนของประเทศสงิคโปรม์ทีรพัยส์นิสุทธริวมโดย

เฉลีย่ต ่ากว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั แต่กองทุนรวมตราสารทุนประเทศมาเลเซยีมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมโดยเฉลี่ยสูงกว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวมตรา
สารหนี้ของประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมต ่ากว่ากองทุนประเภทอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั ตรง
ข้ามกับกองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียจะมทีรพัย์สนิสุทธริวมมากกว่า
กองทุนประเภทอื่นๆ อยา่งมนียัส าคญั 
   (5)  ปจัจยักลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้ 
        กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มีทรัพย์สินสุทธิรวมมากที่สุด 
รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อย
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.79  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
5.8146 5.5689 8.432 5.3369 5.0917 8.2996 

(16.72)*** (14.41)*** (37.62)*** (11.39)*** (9.79)*** (12.71)*** 

lnER 
-0.1664 -0.1619 -0.2098 

   (-5.42)*** (-5.12)*** (-3.95)*** 
   

lnMF 
   

-0.077 -0.0749 -0.036 

   

(-1.91)* (-1.81)* (-0.47) 

DFFEE 
-0.0544 -0.0544 0.0587 -0.15 -0.1491 -0.093 
(-1.37) (-1.47) (0.25) (-4.3)*** (-4.56)*** (-0.47) 

DBFEE 
-0.1631 -0.1512 -0.2232 -0.1369 -0.1281 -0.182 

(-4.69)*** (-4.56)*** (-1.71)* (-4.13)*** (-3.79)*** (-1.38) 

SHR 
0.0397 0.0325 0.0113 0.0394 0.0337 0.0114 

(6.58)*** (5.21)*** (17.83)*** (6.94)*** (5.88)*** (12.4)*** 

DDIV 
0.3759 0.3837 0.338 0.3539 0.3624 0.286 

(5.95)*** (5.96)*** (1.64) (5.3)*** (5.38)*** (1.2) 

lnTNACOM 
0.455 0.4581 0.434 0.4756 0.4786 0.4453 

(36.43)*** (34.11)*** (12.75)*** (36.93)*** (35.68)*** (19.26)*** 

lnAGE 
0.1863 0.2108 -0.164 0.1962 0.2209 -0.1659 

(5.33)*** (6.09)*** (-5.55)*** (6.38)*** (6.61)*** (-3.68)*** 

lnTO 
-0.172 -0.1694 -0.0232 -0.175 -0.1739 -0.0245 

(-3.2)*** (-2.93)*** (-0.84) (-3.3)*** (-3.08)*** (-0.95) 

DBANK 
-0.0091 -0.0103 -0.1108 -0.0218 -0.0219 -0.1145 
(-0.13) (-0.14) (-0.47) (-0.34) (-0.34) (-0.47) 

DFIF 
-0.5428 -0.5194 -0.7524 -0.5047 -0.4839 -0.688 

(-3.74)*** (-3.37)*** (-1.12) (-2.88)*** (-2.65)*** (-0.96) 

DSG 
0.7754 0.7667 1.1089 0.7029 0.6949 1.0015 

(10.21)*** (8.75)*** (4.81)*** (10.15)*** (8.07)*** (4.29)*** 

DMY 
0.8223 0.827 0.8454 0.8313 0.8371 0.7857 

(13.26)*** (12.1)*** (13.37)*** (13.59)*** (11.74)*** (10.55)*** 
Adj R2 23.39% 23.61% 11.75% 23.48% 23.65% 10.88% 
#Fund 549 549 549 541 541 541 

SIC 3.70 3.71 
 

3.71 3.72 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.80  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
13.3014 13.4349 8.6233 13.7296 13.9729 7.9069 

(13.43)*** (13.99)*** (7.21)*** (15.66)*** (15.96)*** (4.72)*** 

lnER 
-0.2027 -0.172 -0.2624 

   (-2.13)** (-1.81)* (-5.16)*** 
   

lnMF 
   

0.3531 0.3614 0.1254 

   

(4.51)*** (4.71)*** (1.53) 

DFFEE 
-0.5481 -0.5771 -0.3474 -0.7892 -0.8144 -0.6994 

(-5.16)*** (-4.6)*** (-0.94) (-7.83)*** (-6.48)*** (-2.13)** 

DBFEE 
0.071 0.0762 -0.006 0.1048 0.0958 0.1144 
(1.62) (2.71)*** (-0.03) (1.4) (1.47) (0.42) 

SHR 
0.0049 0.0432 0.0029 -0.0011 0.0426 0.0051 
(0.56) (2.9)*** (0.27) (-0.15) (2.58)** (0.55) 

DDIV 
0.6091 0.5994 0.8083 0.4535 0.4385 0.7558 
(4.4)*** (4.01)*** (2.52)** (2.6)*** (2.33)** (1.81)* 

lnTNACOM 
0.3248 0.3245 0.4113 0.3844 0.3827 0.4823 
(8.8)*** (8.82)*** (9.84)*** (10.85)*** (10.21)*** (11.93)*** 

lnAGE 
-0.3098 -0.3532 -0.0897 -0.4916 -0.542 -0.1732 

(-2.86)*** (-3.34)*** (-0.94) (-3.17)*** (-3.46)*** (-1.7)* 

lnTO 
-0.2702 -0.2854 -0.063 -0.2817 -0.3054 -0.0571 
(-2.15)** (-2.36)** (-0.98) (-2.36)** (-2.76)*** (-0.99) 

DBANK 
0.2106 0.2406 -0.1312 0.0351 0.0655 -0.2876 
(2.1)** (2.13)** (-2.13)** (0.46) (0.71) (-4.78)*** 

DFIF 
-0.8624 -0.814 -0.3804 -0.9409 -0.8998 -0.212 
(-2.54)** (-2.54)** (-0.58) (-2.62)*** (-2.58)*** (-0.36) 

Adj R2 22.00% 22.71% 10.38% 25.17% 25.91% 11.58% 
#Fund 199 199 199 191 191 191 

SIC 3.54 3.56 
 

3.49 3.51 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.81  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.7281 6.8415 7.9591 4.9574 4.9898 7.3465 

(5.77)*** (5.89)*** (5.13)*** (3.58)*** (3.82)*** (5.57)*** 

lnER 
0.0086 0.0197 -0.074 

   (0.03) (0.08) (-1.21) 
   

lnMF 
   

-0.1842 -0.1873 -0.2838 

   

(-4.53)*** (-4.31)*** (-1.46) 

DFFEE 
-2.992 -3.091 -0.3184 -2.8511 -2.9204 -0.1666 

(-3.98)*** (-4.04)*** (-2.01)** (-5.56)*** (-5.53)*** (-0.62) 

DBFEE 
-1.4169 -1.6111 -0.7424 -1.5191 -1.7039 -0.7594 

(-5.39)*** (-4.46)*** (-1.3) (-6.01)*** (-4.75)*** (-1.44) 

SHR 
0.0511 0.038 0.0123 0.0511 0.0397 0.012 

(4.21)*** (2.86)*** (6.32)*** (4.29)*** (2.95)*** (6.18)*** 

DDIV 
0.9476 1.065 -0.0172 1.0759 1.1952 0.1122 

(3.32)*** (3.01)*** (-0.03) (3.56)*** (3.12)*** (0.24) 

lnTNACOM 
0.3293 0.3157 0.5555 0.39 0.379 0.5701 

(7.87)*** (7.5)*** (10.75)*** (7.47)*** (7.64)*** (12.14)*** 

lnAGE 
0.9202 0.9555 -0.1875 0.937 0.9703 -0.1762 

(19.69)*** (21.15)*** (-3.1)*** (17.4)*** (17.67)*** (-3.49)*** 

lnTO 
-0.2608 -0.2492 0.0061 -0.214 -0.2013 0.0079 

(-8.75)*** (-7.34)*** (0.77) (-6.03)*** (-4.67)*** (0.63) 

DBANK 
0.7538 0.7562 0.4073 0.7907 0.7934 0.5429 

(6.47)*** (7.12)*** (0.51) (7.44)*** (7.77)*** (0.68) 

DFIF 
-1.102 -1.0929 -1.4932 -1.0777 -1.0608 -1.5403 

(-15.71)*** (-15.77)*** (-4.68)*** (-7.4)*** (-7.13)*** (-5.44)*** 
Adj R2 16.18% 16.57% 10.19% 16.89% 17.15% 10.17% 
#Fund 122 122 122 122 122 122 

SIC 4.26 4.30 
 

4.26 4.29 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.82 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารทุนประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
3.9608 3.6918 9.101 3.2829 2.9017 8.4809 

(11.6)*** (14.51)*** (9.92)*** (11.4)*** (7.45)*** (9.72)*** 

lnER 
-0.1738 -0.1543 -0.3986 

   (-3.54)*** (-3.1)*** (-2.85)*** 
   

lnMF 
   

0.4155 0.4787 0.28 

   

(4.12)*** (4.9)*** (1.46) 

DFFEE 
0.3382 0.3337 0.3947 0.3229 0.3219 0.3459 

(5.49)*** (5.59)*** (1.98)** (5.69)*** (5.82)*** (1.9)* 

DBFEE 
-0.2496 -0.2603 -0.3553 -0.2117 -0.2159 -0.3222 
(-2.17)** (-2.37)** (-0.72) (-1.71)* (-1.78)* (-0.65) 

SHR 
0.0389 0.0203 0.0127 0.0411 0.0234 0.0155 

(7.04)*** (6.68)*** (4.18)*** (6.92)*** (7.97)*** (5.54)*** 

DDIV 
-0.0348 -0.0333 0.0378 -0.0367 -0.03 -0.004 
(-0.34) (-0.31) (0.15) (-0.39) (-0.31) (-0.02) 

lnTNACOM 
0.5314 0.5342 0.4366 0.5485 0.5535 0.4504 

(48.48)*** (49.24)*** (11.62)*** (57.8)*** (60.7)*** (18.73)*** 

lnAGE 
0.2211 0.2635 -0.1874 0.2535 0.299 -0.1627 
(7.3)*** (10.02)*** (-4.74)*** (8.06)*** (8.28)*** (-3.46)*** 

lnTO 
-0.0351 -0.0485 0.0274 -0.086 -0.095 -0.0139 
(-2.24)** (-4.05)*** (1.13) (-7.75)*** (-8.79)*** (-0.55) 

DBANK 
-0.3596 -0.3604 -0.3668 -0.3565 -0.3573 -0.3522 

(-4.37)*** (-4.4)*** (-1.26) (-4.33)*** (-4.34)*** (-1.26) 

DFIF 
-0.4651 -0.4154 -0.7853 -0.4443 -0.4057 -0.696 
(-2.5)** (-2.08)** (-1.23) (-2.21)** (-1.89)* (-1.03) 

Adj R2 41.69% 42.27% 18.12% 43.14% 43.70% 16.41% 
#Fund 228 228 228 228 228 228 

SIC 3.22 3.24 
 

3.24 3.25 
 

Hausman Test Fixed *** Fixed *** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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    3)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวม
กองทุนตราสารทุน พ.ศ. 2552 – 2556  
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.79 และ 3.82 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
   พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซยีเมื่ออตัราส่วนค่าใชจ้่าย
เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้การเปลี่ยนแปลงของทรพัย์สินสุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกันอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่ามีกองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซียเมื่อ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไป จะท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
เปลี่ยนแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั ส่วนประเทศสงิคโปรพ์บว่าเมื่อค่าธรรมเนียม
การจดัการเปลีย่นแปลงไป จะท าใหก้ารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั ซึง่พบด้วยว่าค่าสมัประสิทธิข์องกองทุนรวมทุกประเทศ
ยงัห่างจาก -1 จงึแสดงได้ว่ากองทุนรวมก าหนดค่าธรรมเนียมยงัไม่เขา้ใกล้จุดที่รายรบัรวมสูง
ทีสุ่ด 
   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียม
ในการขายหน่วยลงทุน จะมทีรพัย์สินสุทธริวมของกองทุนต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวอยา่งมนียัส าคญั และกองทุนประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่นีโยบายเกบ็
ค่าธรรมเนียมในการซื้อคนืหน่วยลงทุนมทีรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนต ่ากว่ากองทุนที่ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
   (2)  ปจัจยักลุ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
   พบว่ากองทุนประเทศสงิคโปร์และมาเลเซียที่ม ีSharpe Ratio 
เปลีย่นแปลงไปจะท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธใินทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั  
   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั  
   (3)  ปจัจยักลุ่มคุณลกัษณะของกองทุน 
   กองทุนในทุกประเทศทีม่ทีรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. เปลีย่นแปลง
ไป จะท าใหท้รพัยส์นิสุทธริวมของบลจ.เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  
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   กองทุนรวมประเทศไทยที่มอีายุของกองทุนมากขึ้นจะมทีรพัย์สนิ
สุทธริวมเปลีย่นแปลงมน้อยลงอย่างมนีัยส าคญั  แต่กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยีที่
มอีายขุองกองทุนมากขึน้จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมเปลีย่นแปลงมากขึน้อย่างมนียัส าคญั 

   พบว่ามีกองทุนรวมของทุกประเทศ ถ้าอัตราซื้อขายหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมี
นยัส าคญั 

   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่
อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั ส่วนประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธต่์างจาก 2 ประเทศดงักล่าว 

   (4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
   กองทุนรวมทุกประเทศที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี

ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั 
   (5)  ปจัจยักลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้ 

        กองทุนรวมประเทศมาเลเซียมีทรัพย์สินสุทธิรวมมากที่สุด 
รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์และกองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อย
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ  
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ตารางท่ี 3.83 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
0.9171 1.164 3.1447 -0.0721 0.008 2.492 
(0.91) (1.18) (1.86)* (-0.04) (0) (1.27) 

lnER 
-0.8786 -0.9093 -0.6377 

   (-4.96)*** (-4.9)*** (-4.57)*** 
   

lnMF 
   

-0.5381 -0.5537 -0.4753 

   

(-2.86)*** (-2.87)*** (-2.35)** 

DFFEE 
0.7812 0.7632 0.8724 0.7649 0.7554 0.8074 

(8.74)*** (8.58)*** (3.11)*** (8.41)*** (7.81)*** (3.19)*** 

DBFEE 
0.0519 0.0748 -0.0611 -0.0585 -0.0519 -0.0322 
(0.23) (0.33) (-0.17) (-0.2) (-0.17) (-0.07) 

SHR 
0.03 0.0604 0.0299 0.0189 0.0354 0.0281 
(1.62) (2.28)** (2.01)** (1.12) (1.16) (2.1)** 

DDIV 
0.6012 0.587 0.0837 0.4196 0.4003 -0.4366 
(1.1) (1.04) (0.08) (0.7) (0.66) (-0.35) 

lnTNACOM 
0.3765 0.3709 0.3045 0.4024 0.4011 0.3413 

(16.75)*** (17.47)*** (3.55)*** (12.86)*** (12.97)*** (3.9)*** 

lnAGE 
0.7591 0.7395 0.6538 0.7888 0.7778 0.6271 

(8.71)*** (8.13)*** (5.78)*** (5.59)*** (5.3)*** (3.58)*** 

lnTO 
0.0053 -0.0014 0.0288 0.0214 0.0195 0.0203 
(0.11) (-0.03) (1.2) (0.46) (0.4) (0.74) 

DBANK 
-0.1475 -0.1354 -0.0222 -0.0751 -0.1652 0.0385 

(-3.37)*** (-2.89)*** (-0.12) (-1.45) (-2.95)*** (0.17) 

DFIF 
0.3626 0.2915 0.4912 0.1558 0.2219 0.3689 

(3.86)*** (3.1)*** (3.47)*** (1.64) (2.84)*** (4.09)*** 

DSG 
1.9301 1.9005 1.6566 2.0888 2.081 1.7498 

(19.98)*** (19.24)*** (6.3)*** (8.15)*** (8.26)*** (4.05)*** 

DMY 
1.6473 1.6309 1.5706 1.837 1.8407 1.7402 

(7.55)*** (7.27)*** (4.38)*** (4.69)*** (4.62)*** (3.02)*** 
Adj R2 40.13% 40.06% 22.43% 39.77% 39.44% 21.18% 
#Fund 188 188 188 187 187 187 

SIC 3.69 3.73 
 

3.69 3.74 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.84  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
-1.1863 -1.5195 5.4444 -1.7789 -2.9291 3.8493 
(-0.57) (-0.82) (6.47)*** (-0.57) (-0.78) (1.89)* 

lnER 
-0.3224 -0.3682 -0.6962 

   (-1.07) (-1.12) (-2.52)** 
   

lnMF 
   

-0.1879 -0.2601 -0.3222 

   

(-0.68) (-0.82) (-1.38) 

DFFEE 
0.2061 0.1319 0.8313 0.234 0.1342 0.637 
(0.79) (0.53) (2.4)** (1.13) (0.54) (1.35) 

DBFEE 
0.1115 0.202 -0.1046 -0.0155 0.1092 -0.1061 
(0.32) (0.55) (-0.23) (-0.04) (0.23) (-0.17) 

SHR 
0.0567 0.2969 0.025 0.0401 0.2755 0.0219 
(1.6) (3.96)*** (1.69)* (0.94) (2.11)** (1.35) 

DDIV 
0.0199 -0.0974 -0.2504 -0.0685 -0.2664 -0.5898 
(0.04) (-0.2) (-0.28) (-0.16) (-0.56) (-0.62) 

lnTNACOM 
0.4341 0.4373 0.1943 0.4141 0.4249 0.2898 

(7.53)*** (8.69)*** (2.65)*** (9.09)*** (10.17)*** (2.62)*** 

lnAGE 
0.7262 0.6905 0.5229 0.8792 0.9061 0.4779 

(2.94)*** (2.74)*** (2.24)** (2.57)** (2.03)** (1.38) 

lnTO 
0.1500 0.1543 0.0753 0.1266 0.1504 0.0849 
(2.23)** (2.22)** (3.44)*** (1.86)* (2.22)** (4.04)*** 

DBANK 
0.5323 0.5231 0.7679 0.5369 0.5301 0.8169 

(2.95)*** (3.23)*** (1.58) (2.15)** (2.03)** (1.49) 

DFIF 
1.4383 0.9958 1.4022 1.2368 0.9749 1.1368 
(4.2)*** (2.54)** (3.5)*** (4.39)*** (2.66)*** (3.22)*** 

Adj R2 22.02% 22.71% 12.65% 23.80% 24.90% 10.64% 
#Fund 95 95 95 94 94 94 

SIC 3.76 3.82 
 

3.67 3.73 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.85   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
9.9758 11.0651 5.2717 8.7359 9.6912 3.9668 

(4.65)*** (5.31)*** (1.42) (4.14)*** (4.64)*** (1.25) 

lnER 
-1.1331 -1.1612 -0.8397 

   (-10.85)*** (-11.13)*** (-2.02)** 
   

lnMF 
   

-0.7913 -0.8235 -0.9278 

   

(-10.49)*** (-11.15)*** (-2.77)*** 

DFFEE 
-0.9103 -0.9415 -0.9806 -1.055 -1.0974 -1.2535 

(-3.02)*** (-2.84)*** (-1.19) (-4.06)*** (-3.74)*** (-2.05)** 

DBFEE 
0.3701 0.5669 0.5793 0.4672 0.6514 0.6229 
(1.26) (2.17)** (1.31) (1.47) (2.15)** (1.7)* 

SHR 
-0.0185 0.0094 0.0206 -0.0102 0.0206 0.0217 
(-0.38) (0.27) (0.74) (-0.23) (0.61) (0.82) 

DDIV 
0.3498 1.3837 0.4417 0.7725 0.8221 0.955 
(1.51) (1.89)* (0.66) (2.48)** (2.49)** (1.42) 

lnTNACOM 
0.1024 0.058 0.275 0.1302 0.091 0.3838 
(1.16) (0.64) (1.85)* (1.53) (1.02) (2.56)** 

lnAGE 
0.9761 0.9695 1.0584 1.0067 1.0008 0.904 

(15.27)*** (14.03)*** (5.23)*** (14.59)*** (13.87)*** (3.94)*** 

lnTO 
-0.359 -0.4064 -0.2578 -0.2664 -0.3112 -0.2247 

(-5.85)*** (-7.12)*** (-3.83)*** (-4.09)*** (-4.92)*** (-3.45)*** 

DBANK 
0.6423 0.6574 0.4193 0.5493 0.5609 0.4573 

(7.05)*** (6.56)*** (1.62) (4.81)*** (4.53)*** (1.72)* 

DFIF 
0.6128 0.6249 0.5557 0.4048 0.409 0.4617 

(3.65)*** (3.66)*** (2.78)*** (1.99)** (1.95)* (2.21)** 
Adj R2 53.31% 53.40% 36.78% 49.15% 48.92% 33.53% 
#Fund 34 34 34 34 34 34 

SIC 3.63 3.76 
 

3.73 3.86 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.86   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.6228 5.0616 4.7124 3.6933 3.9343 4.9334 

(4.51)*** (6.03)*** (1.95)* (2.76)*** (3.32)*** (1.9)* 

lnER 
-1.6299 -1.7046 -0.4957 

   (-7.93)*** (-8.34)*** (-2.31)** 
   

lnMF 
   

-1.0705 -1.1382 -0.8717 

   

(-4.83)*** (-5.9)*** (-1.47) 

DFFEE 
0.4645 0.4701 0.4258 0.4231 0.4398 0.4239 
(2.4)** (2.43)** (1.42) (2.75)*** (2.77)*** (1.48) 

DBFEE 
0.7687 0.7367 0.7861 0.8702 0.8596 0.7708 

(5.66)*** (7.3)*** (1.63) (4.51)*** (5.65)*** (1.47) 

SHR 
0.0921 0.2909 0.0439 0.1152 0.2675 0.0472 

(3.72)*** (4.67)*** (1.65) (3.91)*** (3.34)*** (1.83)* 

DDIV 
0.2549 0.2848 0.4979 0.3724 0.4038 0.5107 

(3.61)*** (3.73)*** (1.81)* (5.48)*** (6.01)*** (1.69)* 

lnTNACOM 
0.3775 0.3658 0.398 0.4289 0.4189 0.396 

(9.76)*** (9.49)*** (3.75)*** (9.06)*** (9.16)*** (3.35)*** 

lnAGE 
0.4584 0.3814 0.4453 0.3756 0.3289 0.424 

(4.24)*** (3.48)*** (2.08)** (2.85)*** (2.34)** (1.83)* 

lnTO 
0.2079 0.188 0.0502 0.202 0.1863 0.0253 

(5.92)*** (5.42)*** (2.12)** (6.57)*** (6.79)*** (0.76) 

DBANK 
-0.9009 -0.8991 -0.7066 -0.6699 -0.6684 -0.7471 

(-6.81)*** (-6.54)*** (-3.21)*** (-8.42)*** (-8.11)*** (-3.67)*** 

DFIF 
-0.2352 -0.3723 -0.1282 0.0074 -0.0617 0.0265 
(-1.55) (-2.59)** (-0.34) (0.03) (-0.22) (0.04) 

Adj R2 44.59% 44.98% 18.37% 33.66% 33.24% 15.39% 
#Fund 59 59 59 59 59 59 

SIC 3.53 3.60 
 

3.71 3.79 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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    4) ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2552 – 2556  
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.83 และ 3.86 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
   พบว่ากองทุนรวมประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเมื่ออัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ยเปลีย่นแปลงไป จะท าใหก้ารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางตรงข้ามกนัอย่างมนีัยส าคญั และพบว่ามกีองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีเมื่อ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเปลีย่นแปลงไป จะท าใหก้ารเปลีย่นแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
เปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงกันข้ามอย่างมนีัยส าคญัเช่นกัน ซึ่งพบด้วยว่าค่าสมัประสิทธิข์อง
กองทุนรวมประเทศสงิคโปรเ์ขา้ใกล ้-1 จงึแสดงไดว้่ากองทุนรวมก าหนดค่าธรรมเนียมเขา้ใกลจุ้ด
ทีร่ายรบัรวมสงูทีสุ่ด 
   กองทุนรวมประเทศสงิคโปร์ที่มนีโยบายเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ขายหน่วยลงทุน จะมีทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุนต ่ ากว่ากองทุนที่ไม่มีนโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ แต่กองทุนรวมประเทศมาเลเซียมีนโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน จะมทีรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนสูงกว่ากองทุนที่ไม่มี
นโยบายเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั  และกองทุนประเทศมาเลเซยีที่มนีโยบาย
เก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อคนืหน่วยลงทุนมทีรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนสูงกว่ากองทุนที่ไม่
เกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
   (2)  ปจัจยักลุ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
   พบว่ากองทุนประเทศมาเลเซยีทีม่ ีSharpe Ratio เปลีย่นแปลงไป
จะท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธใินทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  
   กองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผล
จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่มม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั  
   (3)  ปจัจยักลุ่มคุณลกัษณะของกองทุน 
   กองทุนประเทศไทยและมาเลเซยีที่มทีรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. 
เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ทรพัย์สินสุทธิรวมของบลจ.เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญั  
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   กองทุนรวมทุกประเทศที่มอีายุของกองทุนมากขึ้นจะมทีรพัย์สิน
สุทธริวมเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั   

   พบว่ามกีองทุนรวมของประเทศไทยและมาเลเซยี ถ้าอตัราซือ้ขาย
หมนุเวยีนเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมนีัยส าคญั  แต่ประเทศสงิคโปรถ์้าอตัราซือ้ขายหมุนเวยีนเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญั 

   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปร์ที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่
อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
อยา่งมนียัส าคญั ส่วนประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธต่์างจาก 2 ประเทศดงักล่าว 

   (4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
   กองทุนรวมประเทศไทยและสิงคโปร์ที่มีนโยบายลงทุนใน

ต่างประเทศจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั 
   (5)  ปจัจยักลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้ 

        กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มีทรัพย์สินสุทธิรวมมากที่สุด 
รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อย
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
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ตารางท่ี 3.87   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.3975 4.2582 9.2648 3.0371 2.8713 8.4418 

(5.59)*** (5.16)*** (9.77)*** (5.32)*** (4.97)*** (8.73)*** 

lnER 
-1.24 -1.2332 -1.0763 

   (-9.72)*** (-9.28)*** (-7.62)*** 
   

lnMF 
   

-0.7175 -0.7137 -0.7478 

   

(-5.65)*** (-5.37)*** (-5.43)*** 

DFFEE 
-0.2118 -0.2106 -0.1233 -0.1882 -0.1887 -0.0349 

(-3.28)*** (-3.37)*** (-0.57) (-1.73)* (-1.8)* (-0.12) 

DBFEE 
0.747 0.7344 0.8841 0.6411 0.6303 0.8665 

(5.86)*** (5.89)*** (3.2)*** (4.82)*** (4.88)*** (4.6)*** 

SHR 
0.1058 0.0989 0.0383 0.106 0.0984 0.036 

(20.41)*** (11.76)*** (5.23)*** (15.33)*** (7.67)*** (4.58)*** 

DDIV 
-0.0757 -0.275 0.225 -0.2214 -0.2186 0.1716 
(-0.71) (-2.68)** (0.4) (-2.23)** (-2.06)** (0.33) 

lnTNACOM 
0.3422 0.3438 0.2924 0.3636 0.3656 0.3243 

(8.94)*** (9.23)*** (3.06)*** (9.57)*** (10.09)*** (3.08)*** 

lnAGE 
0.3977 0.4149 -0.0388 0.4596 0.4797 -0.0669 

(6.38)*** (6.77)*** (-0.26) (7.33)*** (7.86)*** (-0.4) 

lnTO 
0.0462 0.0484 -0.017 0.0407 0.0423 -0.0327 

(1) (1.04) (-0.67) (0.8) (0.81) (-1.25) 

DBANK 
0.2548 0.2547 0.5196 0.3982 0.3964 0.6302 
(2.34)** (2.39)** (1.3) (3.8)*** (3.87)*** (1.84)* 

DFIF 
0.2899 0.3007 -0.0964 0.436 0.4491 -0.0885 
(1.95)* (1.98)** (-0.13) (2.31)** (2.33)** (-0.11) 

DSG 
2.4288 2.4104 1.9804 2.0912 2.079 1.7659 

(13.3)*** (14.27)*** (2.4)** (12.73)*** (13.02)*** (1.95)* 

DMY 
1.5721 1.5509 1.5654 1.5321 1.5163 1.6245 

(10.19)*** (10.56)*** (4.62)*** (10.31)*** (10.62)*** (6.89)*** 
Adj R2 28.68% 28.26% 14.38% 24.63% 24.22% 9.93% 
#Fund 169 169 169 169 169 169 

SIC 3.75 3.79 
 

3.81 3.85 
 

Hausman Test Fixed ** Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.88 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ผสมประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
4.685 4.8419 7.4999 4.3805 4.4516 6.8824 

(2.36)** (2.65)*** (3.37)*** (2.3)** (2.44)** (4.06)*** 

lnER 
-0.7168 -0.7444 -0.9479 

   (-5.58)*** (-6.32)*** (-6.14)*** 
   

lnMF 
   

-0.4132 -0.4099 -0.6299 

   

(-4.08)*** (-3.96)*** (-4.34)*** 

DFFEE 
-0.81 -0.8172 -0.6957 -0.808 -0.8126 -0.6459 

(-5.21)*** (-5.01)*** (-4.42)*** (-6.24)*** (-6.05)*** (-7.37)*** 

DBFEE 
1.1812 1.1653 1.2258 1.1413 1.1316 1.1874 

(12.5)*** (12)*** (6.54)*** (12.78)*** (12.2)*** (7.81)*** 

SHR 
0.0385 0.0299 0.0154 0.0394 0.0344 0.0114 
(1.72)* (0.94) (1.35) (1.66)* (1.04) (0.89) 

DDIV 
-0.1936 -0.2789 0.3489 -0.195 -0.2195 0.3591 
(-1.32) (-2.26)** (1.13) (-1.43) (-1.53) (1.26) 

lnTNACOM 
0.3609 0.3575 0.3525 0.3449 0.3434 0.3535 

(5.81)*** (5.81)*** (3.6)*** (5.93)*** (5.76)*** (4.72)*** 

lnAGE 
0.4053 0.4073 0.1088 0.423 0.4257 0.1412 

(4.34)*** (5.24)*** (1.75)* (4.9)*** (5.98)*** (2.32)** 

lnTO 
-0.1149 -0.1169 -0.1314 -0.0732 -0.0767 -0.132 

(-3.01)*** (-3.08)*** (-3)*** (-2.01)** (-2.1)** (-2.47)** 

DBANK 
1.0068 0.9937 0.8935 1.1018 1.0992 0.9987 

(5.01)*** (5.2)*** (2.55)** (5.23)*** (5.24)*** (2.67)*** 

DFIF 
0.1954 0.17 -0.2081 0.2748 0.263 -0.3017 
(0.47) (0.4) (-0.21) (0.58) (0.55) (-0.31) 

Adj R2 48.74% 47.71% 30.03% 46.64% 45.27% 28.24% 
#Fund 54 54 54 54 54 54 

SIC 3.26 3.38 
 

3.32 3.44 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.89 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ผสมประเทศสงิคโปร ์พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
37.3707 36.8769 15.4676 17.7437 17.475 9.7621 
(7.71)*** (7.33)*** (7.35)*** (16.41)*** (11.55)*** (3.15)*** 

lnER 
-7.3007 -7.0579 -2.233 

   (-10.59)*** (-9.05)*** (-6.1)*** 
   

lnMF 
   

-1.9987 -1.9237 -1.2198 

   

(-7.94)*** (-5.69)*** (-1.31) 

DFFEE 
-1.5229 -1.5349 0.7035 -1.7383 -1.4848 1.6602 
(-2.49)** (-2.38)** (1.00) (-6.36)*** (-6.34)*** (1.32) 

DBFEE 
2.4752 2.5463 0.6253 1.4632 1.6365 0.5274 

(5.36)*** (6.06)*** (1.59) (4.42)*** (4.56)*** (0.83) 

SHR 
0.1724 0.4038 0.067 0.2136 0.5607 0.0706 

(3.21)*** (6.14)*** (7.21)*** (4.38)*** (9.74)*** (4.72)*** 

DDIV 
2.4162 2.5172 0.8398 0.2137 1.2137 0.2438 

(7.69)*** (6.32)*** (0.41) (0.58) (1.83)* (0.1) 

lnTNACOM 
-0.8915 -0.8999 -0.1907 -0.3669 -0.3849 -0.0015 

(-5.12)*** (-4.95)*** (-1.33) (-13.23)*** (-6.38)*** (-0.01) 

lnAGE 
0.0345 -0.2178 0.4804 0.4279 0.3376 0.4978 
(0.25) (-2.15)** (3.82)*** (2.8)*** (2.36)** (2.37)** 

lnTO 
-0.2738 -0.2348 0.0412 -0.285 -0.2059 0.0288 
(-1.99)** (-1.66) (0.58) (-1.46) (-1.05) (0.37) 

DBANK 
-1.9301 -1.8932 -0.6856 -0.6607 -0.6785 -0.3015 

(-7.17)*** (-5.81)*** (-1.85)* (-2.05)** (-2.28)** (-0.68) 

DFIF 
4.9881 4.9969 2.7414 3.219 3.3087 2.2259 

(8.99)*** (9.17)*** (4.76)*** (14.22)*** (14.66)*** (7.13)*** 
Adj R2 50.77% 51.76% 30.97% 25.62% 28.28% 20.25% 
#Fund 28 28 28 28 28 28 

SIC 3.96 4.08 
 

4.42 4.51 
 

Hausman Test Fixed * Fixed * 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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ตารางท่ี 3.90   ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนรวม
ผสมประเทศมาเลเซยี พ.ศ. 2552 – 2556  

 
Independent 

Variable 
lnTNA 

Pool Fixed Random Pool Fixed Random 

Constant 
6.5739 5.5304 13.4318 4.7814 3.3438 13.3117 

(10.77)*** (9.56)*** (10.67)*** (6.21)*** (4.62)*** (11.83)*** 

lnER 
-1.1237 -1.0841 -0.7298 

   (-5.3)*** (-4.89)*** (-4.85)*** 
   

lnMF 
   

0.0905 0.1776 -0.258 

   

(0.47) (0.99) (-0.43) 

DFFEE 
-0.0422 -0.023 0.2537 0.0048 0.019 0.3108 
(-0.5) (-0.29) (1.64) (0.05) (0.22) (1.85)* 

DBFEE 
-0.9349 -1.0132 -0.723 -1.2102 -1.3186 -0.7996 

(-9.11)*** (-9.64)*** (-3.01)*** (-8.11)*** (-7.49)*** (-3.57)*** 

SHR 
0.1255 0.1198 0.0275 0.1342 0.1197 0.0257 

(4.23)*** (2.7)*** (1.37) (4.63)*** (2.83)*** (1.24) 

DDIV 
-1.1774 -1.2093 -1.0481 -1.0716 -1.1326 -1.1338 

(-3.97)*** (-3.62)*** (-0.86) (-3.6)*** (-3.49)*** (-0.95) 

lnTNACOM 
0.3402 0.3474 0.3445 0.3763 0.3838 0.3632 

(10.09)*** (10.01)*** (3.89)*** (10.93)*** (10.96)*** (3.62)*** 

lnAGE 
0.2519 0.3545 -0.5268 0.3509 0.4995 -0.5891 
(2.57)** (3.28)*** (-2.38)** (3.31)*** (4.65)*** (-2.41)** 

lnTO 
0.1645 0.1756 -0.0179 0.0459 0.0679 -0.0505 
(2.09)** (1.79)** (-0.65) (0.52) (0.74) (-1.42) 

DBANK 
-0.0755 -0.0818 0.0298 0.0278 0.0157 0.1074 
(-0.62) (-0.68) (0.11) (0.28) (0.16) (0.5) 

DFIF 
0.0842 0.1837 -0.6069 0.1461 0.2748 -0.632 
(0.47) (1.08) (-0.8) (0.88) (1.61) (-0.81) 

Adj R2 28.29% 28.30% 17.21% 23.34% 23.78% 13.70% 
#Fund 86 86 86 86 86 86 

SIC 3.30 3.35 
 

3.36 3.41 
 

Hausman Test Fixed * Fixed ** 

 
หมายเหต:ุ  *, **, *** คอื ระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามละดบั 
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    5)  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวม
กองทุนรวมผสม พ.ศ. 2552 – 2556  
       จากผลการประมาณในตารางที ่3.87 และ 3.90 ซึง่เป็นการประมาณ
โดยใช้ข้อมูลภาคแบบพาแนล (Unbalanced Panel Data) ได้ท าการบรรเทาปญัหา 
Heteroscedasticity และ Autocorrelation แลว้ดว้ยวธิ ีNewey-West เรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้ได้
เลอืกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยวธิกีารทดสอบของ Huasman และค่า SIC ซึ่งพบว่า
แบบจ าลองทีใ่ชข้อ้มลูแบบพูล (Pool Data) เป็นแบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีสุ่ด สรุปผลการศกึษา
ไดด้งันี้ 
        (1)  กลุ่มค่าธรรมเนียม 
   พบว่ากองทุนรวมทุกประเทศเมื่ออตัราส่วนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง
ไป จะท าให้การเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทางตรงข้ามกนั
อย่างมนีัยส าคญั และพบว่ามกีองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรเ์มื่อค่าธรรมเนียมการจดัการ
เปลี่ยนแปลงไป จะท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงในทศิทาง
ตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งพบด้วยว่าค่าสมัประสิทธิข์องกองทุนรวมประเทศไทยและ
มาเลเซยีเขา้ใกล ้-1 จงึแสดงไดว้่ากองทุนรวมก าหนดค่าธรรมเนียมเขา้ใกลจุ้ดที่รายรบัรวมสูง
ทีสุ่ด 
   กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียม
ในการขายหน่วยลงทุน จะมทีรพัย์สินสุทธริวมของกองทุนต ่ากว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั และกองทุนประเทศไทยและสงิคโปรท์ี่มนีโยบายเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อคนืหน่วยลงทุนมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนสูงกว่ากองทุนที่ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว แต่ประเทศมาเลเซยีใหผ้ลลพัธต์รงกนัขา้มกบั 2 ประเทศดงักล่าว 
   (2)  ปจัจยักลุ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 
   พบว่ากองทุนรวมทุกประเทศทีม่ ีSharpe Ratio เปลีย่นแปลงไปจะ
ท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธใินทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั  
   กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์ที่มีนโยบายจ่ายเงินปนัผลจะมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนที่ไม่มนีโยบายอย่างมนีัยส าคญั ส่วนกองทุนรวม
ประเทศมาเลเซยีทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่ากองทุนที่
ไมม่นีโยบายอยา่งมนีัยส าคญั 
   (3)  ปจัจยักลุ่มคุณลกัษณะของกองทุน 
   กองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซียที่มทีรพัย์สินสุทธิรวมของ 
บลจ. เปลีย่นแปลงไป จะท าใหท้รพัยส์นิสุทธริวมของบลจ.เปลีย่นแปลงในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญั แต่ประเทศสงิคโปรจ์ะใหผ้ลลพัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม 
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   กองทุนรวมทุกประเทศที่มอีายุของกองทุนมากขึ้นจะมทีรพัย์สิน
สุทธริวมเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั   

   พบว่ามีกองทุนรวมประเทศไทย ถ้าอัตราซื้อขายหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมี
นยัส าคญั 

   กองทุนรวมประเทศไทยที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอื
ธนาคารพาณิชย์จะมทีรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอือย่างมี
นยัส าคญั ส่วนประเทศสงิคโปรใ์หผ้ลลพัธต์รงกนัขา้ม 

   (4)  กลุ่มนโยบายการลงทุน 
   กองทุนรวมประเทศสงิคโปรท์ี่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมี

ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มนีโยบายอย่างมนียัส าคญั 
   (5)  ปจัจยักลุ่มประเทศทีจ่ดัตัง้ 

        กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์มีทรัพย์สินสุทธิรวมมากที่สุด 
รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศมาเลเซยี และกองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อย
ทีสุ่ดใน 3 ประเทศ 
 

3.5  สรปุผลการศึกษา 
 
 ผลการด าเนินงานของกองทุน เป็นปจัจยัที่ส าคญัปจัจยัหน่ึงที่นักลงทุนให้ความสนใจ 
ดงันัน้การศกึษาปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงานจงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนที่สามารถน าข้อมูลไปปรบัปรุงเพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานแก่กองทุนได้ ซึ่งจะท าให้
กองทุนรวมของไทยสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้
 ภาพรวมของขอ้มลูในการศกึษาส่วนนี้ พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยและอนิโดนีเซยีมี
ผลการด าเนินงานที่ดทีี่สุดใน AEC นอกจากนี้พบว่ากองทุนรวมตลาดเงนิมขีนาดที่ใหญ่ที่สุด 
ส่วนกองทุนผสมมขีนาดทีเ่ลก็ทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน พบว่ากองทุนรวม
ประเทศฟิลปิปินสม์ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ส่วนกองทุนประเทศไทยมขีนาดเลก็ทีสุ่ด 
 ประเทศทีม่สี่วนแบ่งตลาดของกองทุนรวมตราสารหนี้มากทีสุ่ดคอื กองทุนรวมประเทศ
ไทยและฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดของกองทุนรวมตราสารทุนมากที่สุดคือ 
กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์
 ประเทศที่มสี่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่มนีโยบายบรหิารเชกิรุกมากกว่ากองทุนที่มี
นโยบายบรหิารเชงิรบัคอื กองทุนรวมประเทศไทย ส่วนประเทศทีม่สี่วนแบ่งตลาดของกองทุนที่
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มนีโยบายบรหิารเชิกรุกน้อยกว่ากองทุนที่มนีโยบายบริหารเชิงรบัคือ กองทุนรวมประเทศ
สงิคโปร ์และมาเลเซยี  
 ประเทศทีม่สี่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีบ่รหิารโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์
มากกว่ากองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอืคอื กองทุนรวมประเทศไทย มาเลเซยี และฟิลปิปินส์ ส่วน
ประเทศทีม่สี่วนแบ่งตลาดของกองทุนทีบ่รหิารโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชยน้์อยกว่า
กองทุนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืคอื กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์และอนิโดนีเซยี 

จากการศึกษาปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ในช่วงเวลา พ.ศ. 2552 – 2556 พบว่า 
 กองทุนทีม่คี่าธรรมเนียมการจดัการและอตัราส่วนค่าใชจ้่ายทีสู่งจะมผีลการด าเนินงานที่
ด ีไม่ว่าจะวดัผลการด าเนินงานด้วยผลตอบแทนก่อนหรอืหลงัปรบัความเสี่ยงก็ตาม ซึ่งเมื่อ
พจิารณาแยกออกเป็นนโยบายกองทุนจะพบว่ากองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซยี ถ้ามกีาร
ปรบัเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่ขึน้จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในทางบวกใน
กองทุนรวมตราสารหนี้และผสมอยา่งมนีัยส าคญั  
 กองทุนที่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญักบัผลการด าเนินงาน ส่วนกองทุนทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุน
ใหผ้ลทีแ่ตกต่างกนัในกองทุนแต่ละประเทศและแต่ละนโยบายการลงทุน   
 การเปลี่ยนแปลงทรพัย์สินสุทธิรวมของกองทุนรวมมผีลกระทบทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะการศกึษาผลการด าเนินงานด้วยผลตอบแทน แต่การศกึษาแบบจ าลองที่
วดัผลการด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่งพบว่าทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนจะ
มีผลที่ชัดเจนในกองทุนรวมตราสารหนี้มากกว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนอื่นๆ ส่วนการ
เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมประเทศไทยในทุกนโยบาย แต่การเปลี่ยนแปลงทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. กลบัส่งผล
กระทบดา้นบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์
 กองทุนประเทศไทยทีม่อีายมุากจะมผีลการด าเนินงานทีด่มีากกว่ากองทุนทีอ่ายุน้อย ซึง่
เป็นประเทศเดยีวที่ใหผ้ลอย่างชดัเจนในทุกนโยบายการลงทุน ส่วนอตัราการซือ้ขายหมุนเวยีน
หลกัทรพัยส์่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญั แต่ใหผ้ลทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
ประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุนและนโยบายการลงทุน 
 กองทุนรวมทีบ่รหิารจดัการโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชยใ์หผ้ลทีแ่ตกต่างกนั
ไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกองทุนรวมประเทศไทย ในภาพรวมพบว่ากองทุนรวมประเทศ
ไทยทีบ่รหิารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารฯ ไม่มผีลการด าเนินที่แตกต่างจากกองทุนทีไ่ม่ได้
อยูอ่ยา่งมนียัส าคญั 
 กองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศส่วนมากมผีลการด าเนินงานที่น้อยกว่า
กองทุนที่มนีโยบายลงทุนในประเทศ ยกเว้นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่พบว่ากองทุนรวมที่มี
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นโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมผีลการด าเนินงานที่มากกว่ากองทุนที่มนีโยบายลงทุนใน
ประเทศ  

กองทุนรวมตราสารทุนมีผลการด าเนินงานที่ไม่ว่าวัดด้วยมาตรวัดแบบใดจะมีค่า
มากกว่ากองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนประเภทอื่นๆ ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้พบว่ามผีลการ
ด าเนินงานที่วดัด้วยผลตอบแทนก่อนปรบัความเสี่ยงจะมผีลการด าเนินงานที่มากกว่ากองทุน
รวมประเภทอื่นๆ แต่กองทุนรวมตราสารหนี้ทีผ่ลการด าเนินงานวดัด้วย Sharpe Ratio และ 
Information Ratio จะมผีลการด าเนินงานทีน้่อยกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ 
 ถา้จดัอนัดบัผลการด าเนินงานของกองทุนแต่ละประเทศ พบว่ากองทุนรวมประเทศไทย
และสงิคโปรม์ผีลการด าเนินงานอนัดบัที ่2 ใน AEC ส่วนกองทุนรวมประเทศมาเลเซยี ถ้าวดัผล
การด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนก่อนปรบัความเสีย่งจะมผีลการด าเนินงานเป็นอนัดบั 1 ใน AEC 
แต่ถ้าวดัผลการด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนหลงัปรบัความเสี่ยงพบว่ามผีลการด าเนินงานเป็น
อนัดบั 3 - 4 ใน AEC ส่วนกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยี ถ้าวดัผลการด าเนินงานด้วย
ผลตอบแทนก่อนปรบัความเสีย่งจะมผีลการด าเนินงานเป็นอนัดบั 4 ใน AEC แต่ถ้าวดัผลการ
ด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่งพบว่ามผีลการด าเนินงานเป็นอนัดบัสุดทา้ยใน 
AEC และกองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส ์ถา้วดัผลการด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนก่อนปรบัความ
เสี่ยงจะมผีลการด าเนินงานเป็นอันดบัสุดท้ายใน AEC แต่ถ้าวดัผลการด าเนินงานด้วย
ผลตอบแทนหลงัปรบัความเสีย่งพบว่ามผีลการด าเนินงานเป็นอนัดบัที ่1 ใน AEC ซึง่แสดงไดว้่า
กองทุนรวมประเทศฟิลปิปินสม์ผีลตอบแทนทีต่ ่าและความเสีย่งทีต่ ่าดว้ย 
 นอกจากน้ีการศกึษาปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนก็เป็นเรื่องที่ส าคญัต่อ
บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เพราะจ านวนทรพัย์สินที่กองทุนบรหิารสะท้อนถึงรายได้ที่
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไดร้บั 

จากการศึกษาทัง้ปจัจยัในการก าหนดทรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนรวมประเทศไทย 
สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ในช่วงเวลา พ.ศ. 2552 – 2556  
 การปรบัเพิม่ค่าธรรมเนียมการจดัการและอตัราส่วนค่าใชจ้่ายท าใหก้องทุนรวมของไทย
มรีายรบัรวมเพิ่มขึ้น และกองทุนรวมประเทศไทยถ้าเพิ่มค่าธรรมเนียมจะท าให้รายรบัรวม
เพิม่ขึน้สูงที่สุดถ้าเทยีบกบักบักองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีในกองทุนรวมตราสาร
หนี้และผสม  

กองทุนทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
กบัทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน โดยกองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ีเ่ก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนจะมีทรพัย์สินสุทธิน้อยกว่ากองทุนที่ไม่เก็บ ส่วนกองทุนรวมประเทศ
มาเลเซียกลบัพบว่ากองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะมทีรพัย์สินสุทธิรวม
มากกว่ากองทุนทีไ่มเ่กบ็ นอกจากนี้กองทุนทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนืหน่วยลงทุน
พบว่ากองทุนประเทศไทยทีม่นีโยบายเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะมทีรพัยส์นิสุทธิรวมมากกว่า
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กองทุนทีไ่มม่นีโยบายในกองทุนรวมทุกประเภท ส่วนกองทุนรวมประเทศอื่นใหผ้ลทีแ่ตกต่างกนั
ขึน้อยูก่บันโยบายการลงทุน 
 ทรพัย์สนิสุทธริวมของ บลจ. ส่งผลกระทบด้านบวกต่อทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน 
โดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารทุนทีใ่หผ้ลอยา่งชดัเจนในทุกประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
 กองทุนทีม่อีายุมากจะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนมากขึน้เช่นกนั แต่ยกเวน้กองทุน
รวมตราสารทุนประเทศไทยที่พบว่ากองทุนที่มอีายุมากจะมีทรพัย์สินสุทธิรวมของกองทุน
น้อยลง ส่วนปจัจยัอตัราซือ้ขายหมนุเวยีนหลกัทรพัยส์่งผลกระทบต่อทรพัยส์นิสุทธริวมแตกต่าง
กนัในแต่ะละประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุนและแต่ละนโยบายการลงทุน 
 กองทุนรวมที่บรหิารจดัการโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย ์ในภาพรวมพบว่า
กองทุนรวมประเทศไทยและสงิคโปรท์ี่บรหิารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารฯ จะมทีรพัยส์นิ
สุทธริวมของกองทุนมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ได้อยู่ในเครือ แต่กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีพบว่า 
กองทุนที่บรหิารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครอืธนาคารฯ จะมทีรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนน้อยกว่า
กองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื เมื่อพจิารณาเป็นนโยบายการลงทุน พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยที่
บรหิารโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารฯ มทีรพัยส์นิสุทธิรวมมากกว่ากองทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครอื
ในทุกนโยบายการลงทุนอยา่งชดัเจน ส่วนกองทุนรวมประเทศอื่นจะมผีลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั
ขึน้อยูก่บันโยบายการลงทุน 
 กองทุนที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ พบว่าถ้าพิจารณาเป็นกองทุนตราสารทุน 
กองทุนทุกประเทศที่มนีโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมทีรพัย์สนิสุทธริวมน้อยกว่ากองทุนที่
ลงทุนในประเทศ ส่วนกองทุนตราสารหนี้พบว่า กองทุนรวมประเทศไทยและสิงคโปร์ที่มี
นโยบายลงทุนในต่างประเทศจะมทีรพัย์สนิสุทธริวมมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในประเทศ และ
กองทุนรวมผสมพบว่า กองทุนรวมประเทศสิงคโปร์ที่มีนโยบายลงทุนในต่างประ เทศจะมี
ทรพัยส์นิสุทธริวมมากกว่ากองทุนทีล่งทุนในประเทศ 

ถ้าพจิารณาทุกนโยบายการลงทุน พบว่ากองทุนรวมประเทศฟิลปิปินส์จะมทีรพัย์สนิ
สุทธริวมมากที่สุด รองลงมาคอื กองทุนรวมประเทศสงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ตามล าดบั 
และกองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อยทีสุ่ด ถา้พจิารณาแยกออกเป็นนโยบายการ
ลงทุนโดยเปรยีบเทยีบเพยีง 3 ประเทศ คอื กองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี 
พบว่ากองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีมทีรพัยส์นิสุทธิรวมมากที่สุด ส่วน
กองทุนรวมตราสารหนี้และผสม กองทุนรวมประเทศสงิคโปรม์ทีรพัยส์นิสุทธริวมมากทีสุ่ด ส่วน
กองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมน้อยทีสุ่ดในทุกนโยบายการลงทุน 
 



บทท่ี 4  
 

สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 
4.1  สรปุผลการวิจยั 
 
 งานศกึษาต้นทุนการท าธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC ไดท้ าการศกึษา
ตัง้แต่ พ.ศ. 2552 – 2556 จากผลการศกึษาแบบจ าลองทัง้ 3 เรื่อง ได้แก่ แบบจ าลองปจัจยั
ก าหนดค่าธรรมเนียม แบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงาน และแบบจ าลองปจัจยัก าหนด
ทรพัยส์นิสุทธริวม มรีายละเอยีดดงันี้  
  1) แบบจ าลองปจัจยัก าหนดค่าธรรมเนียม 
  พบความประหยดัจากขนาดในกองทุนรวมประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี 
โดยกองทุนรวมประเทศมาเลเซียมรีะดบัการประหยดัจากขนาดมากที่สุด  ส่วนกองทุนรวม
ประเทศไทยมรีะดบัความประหยดัจากขนาดน้อยที่สุด ส่วนความประหยดัจากขอบเขตพบใน
กองทุนรวมประเทศมาเลเซยีในทุกนโยบายการลงทุน ส่วนกองทุนรวมประเทศไทยพบความ
ประหยดัจากขอบเขตในกองทุนรวมตราสารทุนเท่านัน้ ดงันัน้การเปิดเสรีซือ้ขายกองทุนรวมใน
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซยีน (ASEAN CIS) ที่จะท าให้เกดิการลงทุนใน
ภูมภิาค AEC มากยิง่ขึ้น กองทุนรวมที่จะได้รบัประโยชน์จากความประหยดัจากขนาดและ
ขอบเขต คือ ประเทศมาเลเซียที่จะสามารถลดค่าธรรมเนียมได้มากที่สุด ส่วนกองทุนรวม
ประเทศไทยกลบัสามารถลดค่าธรรมเนียมได้น้อยที่สุด ซึ่งจะท าใหก้องทุนรวมของไทยกระทบ
กบัความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวได ้
  ปจัจยัอื่นๆ ที่ก าหนดอตัราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดัการ ได้แก่ 
นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อคนื
หน่วยลงทุน ผลการด าเนินงาน นโยบายจ่ายเงนิปนัผล อายุของกองทุน อตัราซือ้ขายหมุนเวยีน
หลกัทรพัย ์กองทุนที่บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ที่อยู่ในเครอืธนาคาร
พาณิชย์ นโยบายลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนของกองทุน และประเทศที่จดัตัง้
กองทุน ซึ่งปจัจยัประเทศที่จดัตัง้กองทุนท าให้ทราบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมอีัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ยและค่าธรรมเนียมการจดัการต ่าทีสุ่ดใน AEC 
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ล ำดบั
รำยช่ือบริษัทหลกัทรพัย์

จดักำรกองทนุ

จ ำนวน

กองทนุ 

[#Fund]

ทรพัยสิ์นสทุธิรวม 

(ล้ำนบำท) [MTNA]

จ ำนวน

ผู้จดักำรกองทนุ

 [#Mgr]

#Fund / 

#Mgr
MTNA/#Mgr

1 กสกิรไทย 174 873,114                51 3.41 17,120        

2 ไทยพาณชิย์ 231 791,073                45 5.13 17,579        

3 กรงุไทย 126 438,740                20 6.30 21,937        

4 บวัหลวง 67 416,298                16 4.19 26,019        

5 เอ็มเอฟซ ี 100 226,491                33 3.03 6,863          

6 กรงุศร ี 97 215,898                23 4.22 9,387          

7 ทหารไทย 63 194,620                7 9.00 27,803        

8 ธนชาต 125 135,482                18 6.94 7,527          

9 ยูโอบี 108 123,691                28 3.86 4,418          

10 อเบอรด์นี 22 43,735                  8 2.75 5,467          

11 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 43 39,030                  8 5.38 4,879          

12 วรรณ 64 36,211                  23 2.78 1,574          

13 ทสิโก ้ 71 29,704                  23 3.09 1,291          

14 ซไีอเอ็มบ-ีพรนิซเิพลิ 59 27,026                  15 3.93 1,802          

15 ภทัร 32 26,274                  10 3.20 2,627          

16 แอสเซท พลสั 57 22,297                  18 3.17 1,239          

17 ฟินนัซ่า 28 20,855                  10 2.80 2,086          

18 โซลารสิ 22 15,459                  3 7.33 5,153          

19 แมนูไลฟ์ 14 6,782                    3 4.67 2,261          

20 ฟิลลปิ 10 1,423                    2 5.00 711             

21 เมย์แบงก์ 6 759                      4 1.50 190             

  2)  แบบจ าลองปจัจยัก าหนดผลการด าเนินงาน 
   พบว่ากองทุนที่มคี่าธรรมเนียมการจดัการและอตัราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงจะมผีล
การด าเนินงานทีด่ ีไมว่่าจะวดัผลการด าเนินงานดว้ยผลตอบแทนก่อนหรอืหลงัปรบัความเสีย่งก็
ตาม นอกจากนี้พบว่ากองทุนรวมประเทศไทยและมาเลเซยี ถ้ามกีารปรบัเปลี่ยนค่าธรรมเนียม
การจดัการเพิม่ขึน้จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในทางบวกในกองทุนรวมตราสารหนี้และ
ผสมอยา่งมนียัส าคญั 
   ปจัจยัอื่นๆ ที่ก าหนดผลการด าเนินงาน ได้แก่ นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียม
การขาย นโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียมการซือ้คนื ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน ทรพัยส์นิสุทธิ
รวมของ บลจ. ที่พบว่าส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานในกองทุนรวมประเทศไทย 
นอกจากน้ียงัมปีจัจยั อายุของกองทุน อตัราซื้อขายหมุนเวยีนหลกัทรพัย ์กองทุนทีบ่รหิารโดย 
บลจ. ที่อยู่ในเครือธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่พบว่ากองทุนที่อยู่ในเครือธนาคารฯ จะมีผลการ
ด าเนินงานแตกต่างกบักองทุนทีไ่ม่อยู่ในเครอืในกองทุนรวมประเทศไทย นอกจากน้ียงัมปีจัจยั 
นโยบายลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนของกองทุน และประเทศทีจ่ดัตัง้กองทุน 
   หนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประเทศไทยลดลงได ้
คอืการเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิสุทธขิอง บลจ. โดยสอดคลอ้งกบัเหตุผลทีพ่บว่ากองทุนรวมประเทศ
ไทยไมม่คีวามประหยดัจากขอบเขต จากภาพที ่4.1 พบว่าเมื่อ บลจ. มทีรพัยส์นิสุทธริวมทีต่้อง
ดูแลมากขึน้ กลบัไม่ได้เพิม่ผู้จดัการกองทุนตาม ท าให้ผู้จดัการกองทุนต้องดูแลทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหก้ารบรหิารกองทุนใหม้ผีลการด าเนินงานที่ดีเหมอืนเดมินัน้อาจ
ท าไดย้ากขึน้ตามไปดว้ย  
 
   
  
 
 
 

 

 
 

 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนกองทุนและทรพัยส์นิสุทธริวมต่อจ านวนผูจ้ดัการกองทุน พ.ศ. 2557  
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  3)  แบบจ าลองปจัจยัก าหนดทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน 
  การปรบัเพิม่ค่าธรรมเนียมการจดัการและอตัราส่วนค่าใชจ้่ายท าใหก้องทุนรวม
ของไทยมรีายรบัรวมเพิม่ขึน้เนื่องจากความยดืหยุ่นที่ต ่าต่อการปรบัเปลี่ยนค่าธรรมเนียมที่ต ่า
ของนักลงทุนไทย และถ้ากองทุนรวมประเทศไทยเพิม่ค่าธรรมเนียมจะท าใหร้ายรบัรวมเพิม่ขึน้
สูงที่สุดถ้าเทยีบกบักบักองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีในกองทุนรวมตราสารหนี้และ
ผสม ดงันัน้เพื่อใหร้ายรบัรวมของ บลจ. เพิม่สูงขึน้ บลจ. จงึควรค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม
ตราสารหนี้และผสม 
    ปจัจยัอื่นๆ ที่ก าหนดผลการด าเนินงาน ได้แก่ นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนทีพ่บผลกระทบดา้นลบต่อทรพัยส์นิสุทธริวม นโยบายการเกบ็ค่าธรรมเนียม
การซือ้คนืหน่วยลงทุนทีท่ีพ่บผลกระทบดา้นบวกต่อทรพัยส์นิสุทธริวม นอกจากน้ียงัมปีจัจยั ผล
การด าเนินงาน กองทุนที่มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล ทรพัยส์นิสุทธริวมของ บลจ. อตัราซื้อขาย
หมุนเวยีนหลกัทรพัย ์กองทุนทีบ่รหิารโดย บลจ. ทีอ่ยู่ในเครอืธนาคารพาณิชย์ ทีพ่บว่ากองทุน
รวมประเทศไทยที่อยู่ในเครอืธนาคารฯ จะมทีรพัย์สนิสุทธมิากกว่ากองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครอื 
นอกจากน้ียงัมปีจัจยั นโยบายลงทุนในต่างประเทศ นโยบายการลงทุนของกองทุน และประเทศ
ทีจ่ดัตัง้กองทุน ทีพ่บว่ากองทุนรวมประเทศไทยมทีรพัยส์นิสุทธริวมทีน้่อยทีสุ่ดใน AEC 
  
4.2  ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากงานวิจยั  
 
 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้นี้ แบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้เสนอแนะ
ต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน และขอ้เสนอแนะต่อนกัลงทุน มรีายละเอยีดดงันี้ 
  1)  ขอ้เสนอแนะต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) สามารถได้รบัโอกาสจากการเปิดเสรี
ซื้อขายกองทุนในโครงการต่างๆ ดงัเช่น โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
(ASEAN CIS) แต่ บลจ. ควรใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการแข่งขนัและการเพิม่รายรบั
รวมของกองทุนเพื่อใหส้ามารถไดร้บัประโยชน์จากการเปิดเสรไีดอ้ย่างเตม็ที่ 
   ความสามารถในการแข่งขนัที่ควรพิจารณาคือ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย จากผล
การศกึษาพบว่ากองทุนรวมประเทศไทยมรีะดบัความประหยดัจากขนาดและความประหยดัจาก
ขอบเขตน้อยที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบกับกองทุนรวมประเทศสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ดงันัน้การเปิด
เสรซีื้อขายกองทุนที่จะท าให้เกิดการเพิม่ขึ้นของทรพัย์สนิสุทธริวมของกองทุนได้ตามทฤษฎี
ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage Theory) ดงันัน้กองทุนรวมของ
ประเทศที่มรีะดบัความประหยดัจากขนาดและขอบเขตมากกว่าดงัเช่น กองทุนรวมประเทศ
สงิคโปรแ์ละมาเลเซยียอ่มไดเ้ปรยีบมากกว่าไทย เพราะสามารถลดอตัราส่วนค่าใชจ้่ายไดโ้ดยไม่
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กระทบกบัก าไรของกองทุน ดงันัน้การเพิม่ความประหยดัจากขนาดและจากขอบเขตจงึเป็นเรื่อง
ส าคญัที ่บลจ. ไทยควรใหค้วามส าคญัเพิม่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวได ้
  จากผลการศกึษา การเพิม่รายรบัรวมของกองทุนนัน้สามารถท าไดโ้ดยการเพิม่
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมการจดัการ เพราะความยดืหยุ่นของนักลงทุนไทยหรอื
ประเทศอื่นๆ ใน AEC มคีวามยดืหยุ่นต่อการปรบัเปลี่ยนค่าธรรมเนียมที่ต ่าและอตัราส่วน
ค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมประเทศไทยกม็รีะดบัทีน้่อยเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ใน AEC แต่การ
เพิม่ค่าธรรมเนียมนัน้จากผลการศกึษาท าใหท้ราบได้ว่ากองทุนรวมควรมผีลการด าเนินงานที่ดี
จงึจะสามารถเพิม่ค่าธรรมเนียมได ้ดงันัน้การเพิม่ผลการด าเนินงานพรอ้มกบัเพิม่ค่าธรรมเนียม
จงึจะสามารถท าได ้และยงัจะท าใหก้องทุนรวมมรีายรบัทีเ่พิม่สงูขึน้อกีดว้ย 
   2)  ขอ้เสนอแนะต่อนกัลงทุน 
   นักลงทุนควรให้ความส าคัญกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่ควรให้
ความส าคญักบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมมากขึน้ เพราะจากความเชื่อของนักลงทุนส่วน
ใหญ่คดิว่า การเพิม่อตัราส่วนค่าใช้จ่ายจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนลดลง แต่จากผล
การศกึษากลบัไม่ได้พบเช่นนัน้ เพราะการเพิม่อตัราส่วนค่าใช้จ่ายก็จะท าให้ค่าธรรมเนียมการ
จดัการเพิม่มากขึ้นด้วย เพราะค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในอัตราส่วน
ค่าใช้จ่าย ดงันัน้ผู้จดัการกองทุนก็จะได้รายได้ที่มากขึน้จากการเพิม่อตัราส่วนค่าใชจ้่าย ซึ่งจะ
เป็นแรงจงูใจส่วนหน่ึงทีท่ าใหผู้จ้ดัการกองทุนบรหิารกองทุนใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึ้นได ้ 
  ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไปนัน้ จากงานศกึษาฐานขอ้มูลที่ใชพ้บว่าบางตวั
แปร เช่น อตัราซื้อขายหมุนเวยีนหลกัทรพัยไ์ม่เปิดเผยข้อมูลในบางกองทุนหรอืบางประเทศ 
หรอืข้อมูลของกองทุนรวมประเทศอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ไม่มขี้อมูลย้อนหลงัในทุกตวัแปร 
ดงันัน้ถ้าในอนาคตมฐีานขอ้มลูที่สามารถเปิดเผยขอ้มลูไดค้รบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ขึน้กจ็ะท าให้
งานศึกษาสามารถเปรยีบเทยีบกองทุนรวมประเทศอินโดนีเซยีและฟิลปิปินส์กบักองทุนรวม
ประเทศไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยีไดด้มีากยิง่ขึน้ 
  นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2555 ที่โครงการ ASEAN CIS ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ โดยใน พ.ศ. 
2557 ไดเ้ริม่มกีองทุนประเทศไทยทีเ่ขา้ร่วม 1 กองทุน ดงันัน้ในอนาคตย่อมมกีองทุนรวมของ
ไทยเขา้รว่มมากขึน้ ซึง่จะท าใหส้ามารถศกึษาผลกระทบและผลประโยชน์จากโครงการ ASEAN 
CIS ต่อกองทุนรวมประเทศไทยได้ ดังนัน้จึงเป็นโอกาสที่ส าคัญในการศึกษาถึงโครงการ 
ASEAN CIS ไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
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