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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนท่ีประกอบด้วยสินทรัพย์หลาย
ประเภท และมีระยะเวลาของการปรับพอร์ตการลงทุนท่ีแตกต่างกนั ซึ่งสินทรัพย์การลงทุนท่ีใช้เป็นตวัอย่างการจดัพอร์ตการ
ลงทนุเพื่อศึกษาในครัง้นี ้ประกอบด้วย 5 สินทรัพย์ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารทนุไทย ตราสารทุน
ตา่งประเทศ และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีก้ารศกึษาใช้ข้อมลูราคาปิดรายวนัของดชันีอ้างอิงสินทรัพย์การลงทนุ ตัง้แต่ 
1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2557 เพ่ือสร้างพอร์ตการลงทนุ 13 พอร์ตในช่วง 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2559 โดย
กําหนดการปรับพอร์ตการลงทุนของทุกพอร์ตเป็น 4 นโยบาย คือ 1) ปรับพอร์ตทุกๆ 3 เดือน 2) ปรับพอร์ตทุกๆ 6 เดือน  
3) ปรับพอร์ตทกุๆ 1 ปี และ 4) ไม่ปรับพอร์ตการลงทนุเลย รวมถึงได้กําหนดเงินลงทนุเร่ิมต้นท่ี 1,000,000 บาท ผลการศกึษา
พบวา่ สําหรับพอร์ตท่ีลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสงู พอร์ตการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนสงูท่ีสดุและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
คือ พอร์ตการลงทุนท่ีมีการปรับพอร์ตทุกๆ 1 ปี เน่ืองจากการปรับพอร์ตท่ีมีความถ่ีมากเกินไป อาจจะทําให้เผชิญกับความ 
ผนัผวนระยะสัน้ของตลาดซึ่งทําให้ประสิทธิภาพการลงทนุลดลง สว่นพอร์ตท่ีลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา ไม่ควรมีการ
ปรับพอร์ตการลงทนุ เน่ืองจากสินทรัพย์ท่ีลงทนุมีความมัน่คงสงูและความผนัผวนตํ่าอยู่แล้ว การปรับพอร์ตการลงทนุจะทําให้
อตัราผลตอบแทนลดลง ดงันัน้การทบทวนพอร์ตการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสินทรัพย์จะทําให้นกัลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียง
กบัท่ีคาดหวงัไว้มากท่ีสดุ 
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Abstract 

 The purpose of this study was to compare investment performances of portfolios that 
consisted of several asset classes and different portfolio rebalancing policies. The samples of 
asset classes included Government Bond, Corporate Bond, Thai Equity, Global Equity and 
Property Fund. The historical data of closing prices of all representative indexes were collected 
from January 1, 2010 – December 31, 2014. 13 optimal portfolios then were created and 
administered from January 1, 2015 – December 31, 2016. During investment simulation, the 
portfolio rebalancing policies were divided into 4 groups; 1) rebalancing policy quarterly 2) 
rebalancing policy semi-annually 3) rebalancing policy annually and 4) no rebalancing policy. 
This study assumed that the beginning of capital investment for each portfolio was 1,000,000 
baht. The result revealed that rebalancing policy annually yielded the best performance for 
portfolios with risky assets. Rebalancing risky portfolios too often might have been less effective 
because of short term volatility. However, no balancing policy generated the highest 
performance for portfolios with low risk assets, due to the fact that this asset class exhibited 
some stability and little volatility. Therefore, selecting appropriate rebalancing policy to asset 
classes would make expected return preferences possible. 
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