ETFคืออะไร
หากคุณสนใจทีจ่ ะเริม่ ลงทุนในหุน
หากคุณคุน เคยกับการลงทุนในกองทุนรวม และตองการซือ้ ขายแบบ Real time
หากคุณลงทุนในหุน และตองการเครือ่ งมือในการกระจายความเสีย่ งทีม่ ตี น ทุนนอย
หากคุณกําลังสรางพอรตการลงทุนทีอ่ า งอิงผลตอบแทนตามดัชนีทงั้ ในและตางประเทศ
หากคุณอยากลงทุนในทองคําทีอ่ า งอิงราคาไดทนั ที และใชพอรตเดียวกับการลงทุนในหุน

ETF เหมาะกับคุณ
เกริน่ เพียงเท่านี้ หลายๆ ท่านคงเริม่ สนใจ ETF ขึน้ มาบ้างแล้ว แต่ก่อนทีเ่ ราจะไปทําความรูจ้ กั กับ ETF อย่าง
ละเอียด เราลองมาดูกนั ก่อนว่า... จริงๆ แล้ว ETF คืออะไร? และมีลกั ษณะสําคัญอย่างไร?
ETF ย่อมาจากคําว่า “Exchange Traded Fund” ซึ่งถ้าพิจารณาคําศัพท์
ภาษาอังกฤษแต่ละคําทีป่ ระกอบขึน้ มา ผูล้ งทุนจะเข้าใจว่า ETF คืออะไรดียงิ่ ขึน้ โดย...

Exchange

หมายความว่า มีการนําหน่ วยลงทุน ETF ไปจดทะเบียนใน
ตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

Traded

หมายความว่า สามารถทําการซื้อขาย ETF ผ่านบริษทั หลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์
ได้เ สมือ นกับ เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นตัว หนึ่ ง ที่ส ามารถซื้อ ขายกัน ได้ต ลอดทัง้ วัน
นอกจากนี้ ผูล้ งทุนยังสามารถทราบราคาซือ้ ขายได้ในทันทีแบบ Real Time อีกด้วย

Fund

หมายความว่า ETF เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่สามารถไปลงทุนในสินทรัพย์
ได้หลากหลายประเภท เช่น หุน้ ในประเทศ หุน้ ต่างประเทศ ทองคํา เป็ นต้น

จึงพอสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่า ETF เป็ นกองทุนเปิ ดทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซอ้ื ขายได้สะดวก
เหมือนหุน้ ใช้เงินลงทุนน้อย ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายตํ่า บริหารจัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.)
ซึง่ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอา้ งอิง (Passive Fund) โดยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ หลากหลายประเภท
เช่น หุน้ ในประเทศ, หุน้ ต่างประเทศ หรือ ทองคํา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะได้ช่อื ว่าเป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง แต่ ETF กลับมีลกั ษณะสําคัญที่แตกต่างจาก
กองทุนรวมประเภทอื่นๆ กล่าวคือ...
ซื้อขายราคา Real Time ไม่ต้องรอลุ้นราคากองทุน ณ สิ้ นวัน ซึง่ เป็ นจุดเด่นสําคัญ
ของ ETF ทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนเห็นราคา ETF และสามารถส่งคําสังซื
่ อ้ ขายผ่านโบรกเกอร์หรือ
ส่งคําสังด้
่ วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาตลาดหลักทรัพย์ฯเปิ ดทําการ
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นอกจากนี้ผลู้ งทุนยังทราบราคาต้นทุนและกําไรจากการลงทุนได้ทนั ที โดยไม่จําเป็ นต้อง
รอราคา NAV ต่อหน่วย ณ สิน้ วันเหมือนกับการซือ้ ขายกองทุนเปิ ดทัวไป
่
เป็ นเครื่องมือช่ วยกระจายความเสี่ ยงที่ ต้นทุนตํา่ เพราะ ETF มีการกระจายการ
ลงทุนไปยังกลุ่มหลักทรัพย์หลายตัวหรือหลายอุตสาหกรรม ซึ่งการลงทุนใน ETF 1
หลักทรัพย์ เสมือนกระจายเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี
อ้างอิง ซึ่งใช้เงินทุนน้อยกว่าการกระจายเงินไปลงทุนเอง นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยลด
ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์รายตัวหรือช่วยลดความเสีย่ งจาก
การเลือกหุน้ ผิดตัว (Stock Selection Error) ได้เป็ นอย่างดีอกี ด้วย
มีผ้ดู แู ลสภาพคล่อง บลจ. ผูอ้ อก ETF จะมีการแต่งตัง้ ผูด้ ูแลสภาพคล่อง (Market
Maker) เพื่อทําหน้ าที่ส่งคําสังเสนอซื
่
้อและเสนอขายหน่ วยลงทุนของ ETF ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ราคา ETF เคลื่อนไหวเป็ นไปตามมูลค่าที่แท้จริงต่อหน่ วยของ
กองทุน ซึ่งถือเป็ นกลไกสําคัญที่ช่วยให้ผูล้ งทุนสามารถซื้อขายหน่ วยลงทุน ETF ได้
ตลอดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีความโปร่งใส แจ้งสัดส่วนการลงทุนให้ ผ้ลู งทุนทราบ บลจ.ผูอ้ อก ETF จะมีการ
ประกาศรายชื่อและสัดส่วนของตะกร้าหลักทรัพย์หรือกลุ่มของตราสารที่ไปลงทุนเป็ น
ประจําทุกวัน (Portfolio Depository File: PDF) เพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบและใช้ในการเพิม่ ลด
จํานวนหน่วยลงทุนได้ (Creation & Redemption) โดยผูล้ งทุนสามารถนําหลักทรัพย์ตาม
สัดส่วนทีไ่ ด้ประกาศไว้มาแลกเป็ น ETF หรือขาย ETF แล้วขอรับเป็ นหลักทรัพย์ได้ ตาม
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งไว้ในหนังสือชีช้ วน
ได้ผลตอบแทนตามดัชนี ค่าบริ หารจัดการตํา่ ETF ส่วนใหญ่มนี โยบายการบริหาร
จัดการลงทุนในเชิงรับ (Passive Management Strategy) ทีเ่ น้นสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ทก่ี องทุนใช้อา้ งอิงมากทีส่ ดุ ไม่ได้เป็ นการบริหาร
จัดการลงทุนในเชิงรุก (Active Management Strategy) เพือ่ เอาชนะตลาดเหมือนกองทุน
รวมส่วนใหญ่ จึงทําให้ ETF มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทีต่ ่าํ
กว่ากองทุนรวมทัวไป
่
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ตารางด้านล่างนี้ จะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง... กองทุนรวมทัวไป
่ หุ้น และ ETF
ชัดเจนยิง่ ขึน้

ประเภทของ ETF
เนื่องจาก ETF เป็ นกองทุนทีม่ ลี กั ษณะซือ้ สินทรัพย์จริงๆมาเก็บไว้ เมื่อราคาของสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนีอา้ งอิงเปลีย่ นแปลง ETF ก็จะมีราคาเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย ดังนัน้ ประเภทของ ETF จึงแบ่งไปตามดัชนี
อ้างอิงหรือประเภทของสินทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุนนัน่ เอง โดยปจั จุบนั ETF ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้


Equity ETF: มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิ งดัชนี ราคาหุ้นในประเทศ
- ESET50 & TDEX ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET50
- TH100 ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET100
- 1DIV ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี SET High Dividend
- ENGY & ENY ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Energy & Utilities
- EBANK ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Banking
- EFOOD ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Food & Beverage
- ECOMM ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Commerce
- EICT ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET ICT



Foreign ETF: มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิ งดัชนี ราคาหุ้นต่างประเทศ หรือกล่มหุ้นต่างประเทศ
- CHINA ลงทุนในกองทุน W.I.S.E CSI300 China Tracker ETF ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี
CSI300 ซึง่ เป็ นดัชนีราคาหุน้ ในประเทศจีน
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-

HK ลงทุนในกองทุน Tracker Fund of Hong Kong ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี Hang Seng
Index ซึง่ เป็ นดัชนีราคาหุน้ ในประเทศฮ่องกง
MEM ลงทุนในกองทุน iShare MSCI Emerging Markets ETF ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี
MSCI Emerging Markets ซึง่ เป็ นดัชนีราคาหุน้ ในกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนา
MEU ลงทุนในกองทุน iShares MSCI EMU ETF ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี MSCI EMU ซึง่
เป็ นดัชนีราคาหุน้ ในประเทศกลุม่ European Economic and Monetary Union
MJP ลงทุนในกองทุน iShare MSCI Japan ETF ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี MSCI Japan ซึง่
เป็ นดัชนีราคาหุน้ ในประเทศญีป่ นุ่
MUS ลงทุนในกองทุน iShare S&P500 ETF ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี S&P500 ซึง่ เป็ นดัชนี
ราคาหุน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา



Gold ETF: มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิ งดัชนี ราคาทองคํา
- BCHAY ลงทุนในทองคําแท่งในประเทศทีม่ มี าตรฐานสูงความบริสทุ ธิ ์ไม่น้อยกว่า 96.5%
- GLD ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ทีส่ ร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคําแท่ง
- GOLD99 ลงทุนในทองคําแท่งทีม่ มี าตรฐานความบริสทุ ธิ ์ไม่ต่าํ กว่า 99.50%
- KG965 ลงทุนในทองคําแท่งทีม่ มี าตรฐานความบริสทุ ธิ ์ 96.5%
- TGOLDETF ลงทุนในทองคําแท่งทีม่ มี าตรฐานความบริสทุ ธิ ์ไม่น้อยกว่า 99.5%



Bond ETF: มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิ งราคาตราสารหนี้
- ABFTH ลงทุนในตราสารหนี้ทอ่ี อกโดยรัฐบาลไทย ภาครัฐที่มรี ฐั บาลไทยเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน รัฐบาล
ของสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามโครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่
สอง (Asian Bond Fund 2)

รายชื่อ ETF ที่ซื้อขายในประเทศไทย

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ETF
ผูล้ งทุนใน ETF มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน 2 แบบ คือ...
1. กําไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) หากผูล้ งทุนซือ้ ETF ในราคาตํ่า แล้วสามารถขายได้
ในราคาสูงกว่าตอนทีซ่ อ้ื มา จะได้รบั กําไรจากส่วนต่างของราคา
2. เงิ นปันผล (Dividend) ผูล้ งทุนมีโอกาสได้รบั เงินปนั ผลจากการถือหน่ วยลงทุน ETF ทีม่ นี โยบายในการ
จ่ายเงินปนั ผล ทัง้ นี้ เป็ นเงินปนั ผลซึง่ ได้มาจากหุน้ หรือหน่ วยลงทุนที่ ETF ไปลงทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุน
จะจัดสรรเงินปนั ผลหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของกองทุน
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ความเสี่ยงจากการลงทุนใน ETF
แม้ ETF จะมีข้อดีมากเท่าใดก็ตาม แต่การลงทุนใน ETF ก็มีความ
เสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
 ความเสี่ยงด้านราคา หรือความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิ ดจากการปรับตัว
ขึน้ ลงของราคา ETF หรือผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ที่ ETF ไปลงทุน ซึ่งเกิ ดจากสภาวะเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป ถือเป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ตัวอย่าง ถ้ามีขา่ วสารเกีย่ วกับตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจออกมาไม่ดนี กั ดัชนี SET50 อาจปรับตัวลดลง
ส่งผลกระทบต่อราคา TDEX ทีล่ งทุนในหุน้ ทีใ่ ช้คํานวณดัชนี SET50 ซึ่งอาจมีราคาลดลงได้ ทําให้ผู้
ลงทุนขาย TDEX ได้ในราคาทีต่ ่าํ กว่าตอนทีซ่ อ้ื มาตอนแรก
 ความเสี่ยงจากการที่ ETF ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้เท่ากับการเคลื่อนไหวของดัชนี อ้างอิ ง
(Tracking Error) ซึ่งอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ความสามารถ
ในการถือครองสิ นทรัพย์ตามสัดส่วนของดัชนี อ้างอิ ง สภาพคล่องในการซื้อขายสิ นทรัพย์อ้างอิ ง
เป็ นต้ น ทําให้ อตั ราผลตอบแทนของกองทุนจะเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิ ง กล่าวคือ อัตราผลตอบแทนของ ETF อาจสูงหรือตํา่ กว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิ ง
ตัวอย่าง อัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 ในช่วง 6 เดือนมีค่าเท่ากับ 9.85% ในขณะที่อตั รา
ผลตอบแทนของ TDEX ในช่วงเดียวกันเท่ากับ 10.00% ทําให้เกิด Tracking Error เท่ากับ +0.15%
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ผู้ถือหน่ วย ETF ที่อ้างอิ งหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงเพิ่ มเติ มจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ถือหน่ วย ETF
ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ
ตัวอย่าง หากราคาทองคําในต่างประเทศทีเ่ ป็ นดัชนีอา้ งอิงปรับตัวเพิม่ ขึน้ 5% โดยอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
บาทมีค่าลดลง 1% (ต้องใช้เงินบาทเพิม่ ขึน้ 1% หากต้องการซื้อสินทรัพย์ในจํานวนเดิม) ซึ่งจะทําให้
อัตราผลตอบแทนของ ETF
ที่ลงทุนในทองคําต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากับอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของราคาทองคําทีเ่ ป็ นสินทรัพย์อา้ งอิง
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