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ผมเช่ือวาหลายคนที่ขับรถและติด GPS คงเคยมีประสบการณที่เกิดจากความผิดพลาดในการนําทางของ GPS 

กันบาง ไมมากก็นอย ผมจําไดวาคร้ังหนึ่งที่ซื้อ GPS มาติดรถยนตใหมๆ ก็อยากลองของใหม จึงใช GPS นําทางในการ
เดินทางไปยังรีสอรตในตางจังหวัด การเดินทางเร่ิมตนตอนหัวคํ่าดวยการนําทางอยางอัจฉริยะของ GPS  

เหตุการณเร่ิมนาเอะใจ เม่ือ GPS บอกใหผมเล้ียวเขาซอย แตดวยความเช่ือม่ันอยางเต็มเปยม ผมจึงคิดในใจวา
เรากําลังจะรูทางลัดที่จะทําใหถึงเปาหมายเร็วขึ้นอยางแนนอน และแลวผมก็เร่ิมประหลาดใจอีกคร้ัง เม่ือพบวาถนน
คอนกรีตกลายเปนถนนลาดยางมะตอย และเพียงไมนานหลังจากน้ันก็เปล่ียนสภาพเปนถนนลูกรัง แตผมก็ยังศรัทธา 
ในศักยภาพของ GPS อยางไมลดละ สุดทายแลวผมพบวา... ตนเองอยูในทุงที่มีสภาพคลายๆ ปา พรอมกับเสียงสวรรค
ลอยมาวา “ถึงเปาหมาย” 

การลงทุนก็ไมแตกตางอะไรจากการเดินทางเชนกัน เม่ือเรากําหนดจุดเร่ิมตน และล็อคพิกัดเปาหมายปลายทาง 
แลวก็พยายามคนหากลุมหลักทรัพยตางๆ ที่จะเปนยานพาหนะนําพาใหเราบรรลุเปาหมายทางการเงิน แตถาหลังจากที่
คุณพบตราสารที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนแลวก็ปลอยใหกลุมหลักทรัพยดังกลาวทํางานแทน โดยไมมีการติดตามและ
ทบทวนแผนการลงทุน แผนการลงทุนดังกลาวก็อาจเกิดความขัดของเชนเดียวกับ GPS เนื่องจากในอนาคตอาจเกิดการ
เปล่ียนแปลงในสภาพตลาดเงินตลาดทุน สงผลใหอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 
รวมทั้งเปาหมายของการลงทุนก็อาจเปล่ียนแปลงไปตามวงจรชีวิต สถานภาพการสมรส และหนาที่การงาน เปนตน  

ดังนั้น เพื่อใหแนใจวาแผนการลงทุนเพื่อตอยอดความม่ังค่ังที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมและมีความกาวหนา
ไปตามที่กําหนด ผูลงทุนจึงควรตองทําการติดตามและทบทวนแผนการลงทุนอยางสมํ่าเสมออยางนอยปละคร้ัง เพื่อ
พิจารณาวากลุมหลักทรัพยที่ลงทุนอยูในขณะน้ันๆ เปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวหรือไม สอดคลองกับ
เปาหมาย วัตถุประสงค และขอจํากัดในการลงทุนหรือไม รวมทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพตลาดทางการเงิน 
ในขณะน้ันๆ หรือไม 

กระบวนการในการติดตามและทบทวนแผนการลงทุนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินนั้น ประกอบดวย  
4 ขั้นตอนดังนี้ 
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1. การวัดผลการดําเนินงาน (Performance Measurement) เปนการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงจากการลงทุนในชวงเวลาหน่ึงๆ ซึ่งจะตองคํานึงถึงทั้งผลตอบแทนจากรายไดระหวางการถือครอง
หลักทรัพย ซึ่งอาจไดแก ดอกเบี้ย หรือเงินปนผล และผลตอบแทนจากสวนตางของราคา ซึ่งอาจเปนกําไร
จากสวนตางของราคาซ้ือและขายหลักทรัพย (Capital Gain) หรืออาจเปนผลขาดทุนก็ได 

ในกรณีที่มีการลงทุนในหลายๆ ชวงเวลา ผูลงทุนอาจพิจารณาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียในแตละงวดเวลา
ดวยการหาคาเฉล่ียแบบเรขาคณิต เนื่องจากสมมติฐานท่ัวๆ ไปของการลงทุนจะถือวาเม่ือผูลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน จะตองนําผลตอบแทนที่ไดรับนั้นไปลงทุนตอ ไมสามารถใชวิธีการหาคาเฉล่ีย
แบบเลขคณิตทั่วไปที่นําเอาอัตราผลตอบแทนในแตละงวดเวลามาบวกกันแลวหารดวยจํานวนงวดเวลา 

อยางไรก็ตาม ในการลงทุนจริงนั้นผูลงทุนอาจมีการนําเอาเงินมาลงทุนเพิ่มในระหวางการลงทุน หรืออาจมี
การขายหลักทรัพยหรืออาจไมไดนําผลตอบแทนจากการลงทุนไปลงทุนตอ จึงสงผลทําใหอัตราผลตอบแทน
เฉล่ียแบบเรขาคณิตไมสอดคลองกับผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงถาหากการลงทุนดังกลาว
นั้นมีผูจัดการกองทุนเปนผูดูแลการลงทุนโดยผูลงทุนมอบอํานาจในการตัดสินใจในการเพิ่มหรือลดเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยไดตามความเหมาะสม ดังนั้นถาหากตองการวัดผลการดําเนินงานซ่ึงคํานึงถึงผลกระทบ
จากการเพ่ิมหรือลดเงินลงทุนในกลุมหลักทรัพย การวัดผลการดําเนินงานจะตองพิจารณาจากอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยมูลคา (Money Weighted Return) ซึ่งเปนคาเฉล่ียที่คํานวณโดยคํานึงถึง
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายท่ีเกิดขึ้นในการลงทุนจริง โดยคาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทน 
ถวงน้ําหนักดวยกระแสเงินสดจะคํานวณไดจากอัตราคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบัน (present value) ของ
กระแสเงินสดรับ เทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกับ Internal Rate of 
Return ที่ผูลงทุนคุนเคยนั่นเอง 

2. การประเมินผลการดําเนินงาน (Performance Evaluation) ขั้นตอนถัดไปหลังจากทําการวัดผลการ
ดําเนินงานไดแลววา ในชวงที่ผานมากลุมหลักทรัพยที่ลงทุนนั้นไดรับผลตอบแทนในอัตราเทาใด ผูลงทุน
ควรจะทําการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนวาเปนไปตามนโยบายการลงทุนหรือไม อยางไรก็ตาม 
ในการประเมินผลการดําเนินงานจะตองพิจารณาดวยวาการลงทุนที่เกิดขึ้นนั้นมีการใชกลยุทธในการลงทุน
เชิงรับหรือใชกลยุทธในการลงทุนเชิงรุก 

กรณีที่ผูลงทุนมีการลงทุนดวยกลยุทธเชิงรับ โดยทําการลงทุนในหลักทรัพยทุกๆ ตัวเลียนแบบดัชนี 
 การประเมินผลการดําเนินงานจึงตองพิจารณาวา... อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกลุมหลักทรัพย 
ที่ลงทุนมีความเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีที่อางอิงมากนอยเพียงใด ถาหากอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีที่อางอิงมาก ยอมสะทอนวา 
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการลงทุนที่สงผลทําใหกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนนั้นไมเปนไปตามนโยบาย 
ที่ตองการเลียนแบบอัตราผลตอบแทนของดัชนี 
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กรณีที่ผูลงทุนมีการลงทุนดวยกลยุทธเชิงรุก เพื่อคาดหวังวาจะสามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินจาก
ผลตอบแทนของดัชนีที่อางอิง การประเมินผลการดําเนินงานจึงตองพิจารณาวาอัตราสวนผลตอบแทน
สวนเกินมากนอยเพียงไร อยางไรก็ตามอัตราผลตอบแทนสวนเกินที่สูงอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่มี 
ความเส่ียงในการลงทุนมากจนเกินไป ดังนั้น ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนดวยกลยุทธการ
ลงทุนในเชิงรุก จึงตองประเมินผลจากอัตราผลตอบแทนที่มีการปรับคาความเส่ียง (Risk-adjusted Return) 
ซึ่งมีแนวทางในการคํานวณตางๆ เชน Sharpe Measure, Treynor Measure และคา Alpha ของ Jensen 
เปนตน 

3. การวิเคราะหองคประกอบของผลการดําเนินงาน (Performance Attribution) หลังจากที่มีการวัดและ
ประเมินผลการลงทุน ผูลงทุนควรทําการวิเคราะหที่มาของผลตอบแทนที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐาน 
ที่กําหนดวาเกิดขึ้นจากความสามารถในการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และ/หรือ เกิดขึ้นจาก 
ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน (Market Timing) และ/หรือ เกิดขึ้นจาก ความสามารถในการ
คัดเลือกหลักทรัพยรายตัว (Security Selection) 

ในการวิเคราะหถึงองคประกอบของผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนน้ัน อาจทําไดโดยการวิเคราะห 
ถึงความแตกตางของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนกับอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
อางอิงที่ใชเปนเกณฑมาตรฐาน ดวยการพิจารณาถึงความแตกตางจากสัดสวนของเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
กับสัดสวนของเงินลงทุนในกลุมหลักทรัพยอางอิง และพิจารณาถึงความแตกตางจากผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในแตละช้ันสินทรัพย (Asset Class) ของกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนจริงและกลุมหลักทรัพยอางอิงที่ใช
เปนเกณฑมาตรฐาน 

เม่ือผูลงทุนสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหผลการดําเนินงานของกลุมหลักทรัพยแตกตางไปจาก 
กลุมหลักทรัพยอางอิงที่ใชเปนเกณฑมาตรฐานแลว ก็จะสามารถนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงกลยุทธในการ
ลงทุนใหเหมาะสมตอไป ทั้งในแงของการจัดสรรเงินลงทุน การจับจังหวะในการลงทุน และการคัดเลือก
หลักทรัพยรายตัวเพื่อใหผลการดําเนินงานดีขึ้นอีกตอไป 

4. การปรับปรุงกลุมหลักทรัพย (Portfolio Rebalancing) เปนขั้นตอนสุดทายของการติดตามและทบทวน
กลุมหลักทรัพย เพื่อใหกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนนั้นสอดคลองกับนโยบายการลงทุนและสภาพแวดลอม 
ของการลงทุนในขณะนั้นๆ  

การปรับปรุงกลุมหลักทรัพยเปนการปรับสัดสวนของเงินลงทุนในแตละช้ันสินทรัพย (Asset Class)  
ใหสอดคลองกับการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ตามนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ เนื่องจากราคาของ
หลักทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท 
ที่แตกตางกัน อาจสงผลใหสัดสวนของเงินลงทุนในสินทรัพยแตละประเภทเบ่ียงเบนไปจากนโยบายการ
ลงทุนที่กําหนดไว 
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ผูลงทุนอาจทําการปรับปรุงกลุมหลักทรัพย เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดทุน 
ที่เปล่ียนแปลงไป โดยในชวงที่ตลาดหุนเปนภาวะขาลง ผูลงทุนอาจทําการปรับปรุงกลุมหลักทรัพยดวยการ
ลดน้ําหนักการลงทุนในหุนสามัญและเพิ่มการถือครองเงินสด ในทางตรงกันขามในชวงที่ตลาดหุนเปนภาวะ
ขาขึ้น ผูลงทุนอาจทําการปรับปรุงกลุมหลักทรัพยดวยการเพ่ิมน้ําหนักการลงทุนในหุนสามัญและลดการ 
ถือครองเงินสด เปนตน 

นอกจากน้ันแลวเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป ผูลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงปจจัยภายในของตนเอง เชน  
อายุที่มากขึ้น อาจสงผลใหความสามารถในการแบกรับความเส่ียงลดลง สถานะการเงินหรือความม่ังค่ัง 
ที่ดีขึ้น อาจสงผลใหผูลงทุนมีเงินมาลงทุนมากขึ้น และมีความตองการในการแบกรับความเส่ียงลดลง 
เปาหมายของผูลงทุนที่อาจเปล่ียนแปลงไป ก็อาจสงผลใหระดับการยอมรับความเส่ียงในการลงทุน
เปล่ียนแปลงไป ปจจัยสวนบุคคลเหลานี้อาจสงผลใหกลุมหลักทรัพยที่ลงทุนอยูในขณะน้ันๆ ไมมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงค และขอจํากัดในการลงทุน ผูลงทุนจึงตองทําการปรับปรุงกลุม
หลักทรัพยในการลงทุนอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปรับปรุงกลุมหลักทรัพย หากกําหนดใหมีความถ่ีที่นอยจนเกินไป ก็อาจสงผลให 
กลุมหลักทรัพยที่ลงทุนมีการเบ่ียงเบนไปจากกลุมหลักทรัพยตามนโยบายมาก และอาจสงผลใหกลุม
หลักทรัพยที่ลงทุนมีความเส่ียงไมเหมาะกับระดับการยอมรับความเส่ียงของผูลงทุน ในทางตรงกันขาม 
หากกําหนดใหมีความถ่ีในการปรับปรุงกลุมหลักทรัพยบอยจนเกินไป ก็อาจสงผลใหคาใชจายในการ
ปรับปรุงกลุมหลักทรัพยสูงเกินไป เนื่องจากในการปรับปรุงกลุมหลักทรัพย ผูลงทุนอาจตองซ้ือหรือขาย
หลักทรัพยและตองเสียคาธรรมเนียมในการซื้อขาย 

ในการปรับปรุงกลุมหลักทรัพย ผูลงทุนจึงอาจกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน ทุกไตรมาส ทุกคร่ึงป หรือ
อยางนอยทุกป นอกจากน้ี ผูลงทุนควรพิจารณาดวยวา... สัดสวนของเงินลงทุนเบี่ยงเบนออกไปจากสัดสวน
เงินลงทุนที่จัดสรรตามนโยบายเกินขอบเขตท่ียอมรับไดหรือไม หากสัดสวนของเงินลงทุนเบี่ยงเบนไป
มากกวาขอบเขตที่ยอมรับได (Corridors) ก็ควรทําการปรับปรุงกลุมหลักทรัพย 

การกําหนดขอบเขตการเปล่ียนแปลงของสัดสวนการลงทุนที่ยอมรับไดนั้น อาจใชเกณฑทั่วๆ ไป เชน 5% 
หรือ 10% ของสัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท หรืออาจพิจารณาจากปจจัยอื่นๆ ประกอบ  
เชน คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย ความผันผวนของราคาหลักทรัพยหรือสินทรัพยแตละประเภท 
ความสัมพันธของราคาหลักทรัพยแตละประเภท และระดับการยอมรับความเส่ียงของผูลงทุน   

อยางไรก็ตาม การปรับปรุงกลุมหลักทรัพยนั้น ผูลงทุนอาจไมจําเปนตองทําการซ้ือและขายหลักทรัพย 
ที่ลงทุนอยู เพื่อใหมีสัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยแตละประเภทเปนไปตามนโยบายการลงทุนเสมอไป  
แตผูลงทุนอาจใชเงินสดที่จะตองมีการลงทุนเพิ่มในแตละชวงเวลาเปนตัวปรับนํ้าหนักการลงทุน โดยทําการ
ลงทุนเพิ่มในสินทรัพยที่มีน้ําหนักการลงทุนนอยกวาที่กําหนดไวในนโยบาย หรือผูลงทุนอาจใชตราสาร
อนุพันธ เชน SET50 Index Futures เขามาชวยในการปรับสัดสวนการลงทุนก็ได 
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แมวาบทความนี้จะเดินทางมาถึงตอนสุดทาย แตไมไดหมายความวา... การลงทุนจะส้ินสุดแคการปรับปรุง 
กลุมหลักทรัพย แตการวางแผนการลงทุนนั้นจะมีลักษณะเปนวัฏจักรที่ไมมีวันส้ินสุด เพราะหลังจากที่คุณเห็นภาพของ 
การติดตามและทบทวนแผนการลงทุนแลว คุณก็คงจะเห็นวา... ผูลงทุนก็ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมิน 
เปาหมายความตองการในการลงทุนใหม ตองมีการวิเคราะหระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดและขอจํากัดในการลงทุน 
อยูเสมอ นําไปสูการออกแบบพอรตการลงทุนใหมที่เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนตามนโยบายการลงทุนใหมที่ไดปรับปรุง 
และวนกลับมาท่ีการติดตามและทบทวนแผนการลงทุน เปนวัฏจักรเชนนี้ไปตราบเทาที่ยังไมบรรลุเปาหมายการลงทุน  
การหาความรูเพิ่มเติมและติดตามขาวสารขอมูลการลงทุนอยางสม่ําเสมอจึงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไดสําหรับการลงทุน 

สุดทายแลวการวางแผนลงทุนจะบรรลุเปาหมายได ก็ตอเม่ือผูลงทุนแตละคนกําหนดระดับความม่ังค่ังที่พอเพียง 
แตตราบใดก็ตามท่ีความตองการของมนุษยยังไมมีที่ส้ินสุด วัฏจักรการวางแผนลงทุนก็ยังตองหมุนกงลอทําหนาที่ของมัน
ไปตราบนานเทานาน 
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