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การออกกองทุน ETF ในไทย: โอกาส และ ขอจํากัด
กองทุนรวม Equity ETF คือกองทุนเปดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลท.เสมือนเปนหุน หุนหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่คลายกับ index
fund แตมีคณ
ุ สมบัติพิเศษที่สงเสริมการทํา market making และ arbitrage สงผลใหราคาซื้อขายของหนวยลงทุนมักจะเทากับมูลคาตอหนวย ไมมี
discount เหมือนกับกองทุนจดทะเบียนอืน่ ๆ จากการศึกษาพบวา การออกกองทุน Equity ETF ในประเทศไทย จะมีประโยชนตอทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงผูลงทุนทั้งรายยอยและสถาบัน โดยกองทุน ETF สามารถชวย
 เพิ่มสภาพคลองใหกับทั้งตลาด ซึ่งรวมไปถึงกลุมหลักทรัพยอางอิง และตราสารอนุพันธที่ใชดัชนีอางอิงตัวเดียวกัน
 ขยายฐานผูลงทุนโดยสามารถตอบสนองความตองการของผูลงทุนรายยอยและสถาบัน ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะผูลงทุนหนาใหมที่
ตองการบริหารจัดการสินทรัพยของตนแตไมกลาที่จะรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหุนโดยตรง
 เพิ่มผลิตภัณฑใหกับตลาดทุนไทยและสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับบลจ. และบล.
 กองทุน ETF ไมสงผลกระทบทางลบในดานที่จะมาแบงสวนแบงทางการตลาดจากกองทุนรวมประเภท index fund จากการศึกษาผลกระทบ
ดังกลาวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา index fund ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการขยายตัวของกองทุน ETF โดยมูลคาสินทรัพย
ของ index fund ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนในชวงเวลากอนหรือหลังการมีกองทุน ETF
อยางไรก็ตาม ไมใชเรือ่ งงายทีจ่ ะทําใหกองทุน Equity ETF ประสบความสําเร็จในไทย เนื่องจาก
 วัฒนธรรมการลงทุนในไทยที่การลงทุนในกองทุนรวมยังไมไดรับความนิยมเมือ่ เทียบกับการลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ โดยตรง และกลุมผู
ลงทุนในกองทุนรวมสวนใหญมักเลือกลงทุนในกองทุนที่มนี โยบายแบบ active management แทนทีจ่ ะลงทุนในกองทุนประเภท index fund
โดยปจจุบันมีมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนเพียงรอยละ 2 หรือประมาณ 7,000 ลานบาท ของมูลคามูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตราสารทุนทั้งหมด
 ตลาดทุนไทยไมจูงใจใหมีคนเขามาทําหนาที่เปน market maker
 มี distribution channel ที่คอนขางจํากัด เชนไมมีบริการ fee-based advisory ตองซือ้ ขายผานบล.เทานั้น เปนตน
ดังนั้น เพื่อผลักดันใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จดังกลาวขางตน ผูที่เกีย่ วของจําเปนจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. ทํา market consultation เพื่อสามารถจัดตั้งกองทุน ETF ที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูล งทุนเปาหมายซึง่ เปน
การผสมอยางสมดุลระหวางผูลงทุนรายยอยและผูลงทุนสถาบัน
2. ทําการตลาดและใหความรูแกผูลงทุนอยางเหมาะสม เพื่อสราง demand และเพื่อสรางวัฒนธรรมการลงทุนในกองทุน เชน สงเสริมใหมี
บริการประเภท fee-based advisory รวมมือกับธนาคารพาณิชยใหทําหนาที่เปน distribution channel
3. พัฒนากลไก และปรับเกณฑตาง ๆ เพื่อสงเสริมการทํา arbitrage และการทํา market making ของกองทุน ETF ทั้งนี้รวมถึง (i) การมี
futures contract ที่อางอิงดัชนีเดียวกัน และ (ii) การอนุญาตใหทําการขายชอรต (short sale) หนวยลงทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอา งอิง
4. บริหารจัดการใหทุกหนวยงานทีเ่ กี่ยวของไดรับผลประโยชนไมมากก็นอย (incentive alignment) เพื่อจูงใจใหแตละหนวยงานทําหนาที่ของ
ตน เชน market maker ตกลงรับผิดชอบ (commit) ในการดูแลสภาพคลอง
ทั้งนี้ เนือ่ งจากกองทุน Equity ETF นี้จะเปนกองแรกในไทย การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชเวลาและตองการความรวมมือจากทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จใหมากที่สุดที่พึงจะทําได
จัดทําโดย
เมธินี ลีวราภากุล
Email:research@set.or.th
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ของขอมูลที่เชื่อวามีความนาเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและแนวคิดแกผูอานเทานั้น
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จุดประสงคของการศึกษา

จุดประสงคของการศึกษา
เนื่องจากในปจจุบัน กองทุนรวม Exchange Traded Fund เปนที่นิยมอยางกวางขวางในวงการตลาดทุนโดยเฉพาะจากผูลงทุน
ทั้งรายยอยและสถาบัน โดยมีอัตราการเติบโตแบบสะสม (Compound Annual Growth Rate) ของมูลคาทรัพยสินที่กองทุน
จัดการอยู (asset under management) ของทุกกองทุน ETF ทั่วโลกรวมกัน ประมาณรอยละ 70 หรือเกือบเทาตัวทุกทุกปตั้งแต
ป 2536 ทั้งนี้ ณ พฤษภาคมป 2549 มีมูลคา asset under management ของทุกกองทุน ETF ทั่วโลกรวมกันกวา 18 ลานลาน
บาท ยิ่งไปกวานั้นเกือบทุกตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียไมวาจะเปนตลาดเกาหลี ตลาดไตหวัน ตลาดสิงคโปร ตลาด
มาเลเซีย หรือแมกระทั่งตลาดใหมอยางตลาดจีน ไดมีการจัดตั้งและซื้อขายกองทุน ETF แลว
การศึกษาฉบับนี้จึงถูกจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นถึงการทํางานของกองทุน Equity ETF โอกาสและขอจํากัด
ในการออกกองทุน ETF ในประเทศไทย และบทเรียนจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยไมไดมุงหวังใหยดึ เปน
บรรทัดฐานในการออกกองทุน ETF และเปนแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ผูจัดทํา
ขอขอบคุณคณะทํางานสงเสริมธุรกิจกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ในการใหความเห็นเพิ่มเติมทําให
การศึกษาฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น หากมีขอสงสัยหรือคําถามเพิ่มเติม โปรดติดตอ research@set.or.th
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Navigator – คําถามมีคําตอบ

NAVIGATOR – คําถามมีคําตอบ
คําถาม

คําตอบ (หนา)

จริงหรือที่กองทุน ETF เปนที่นิยมมากในตางประเทศ

4

กองทุน ETF คืออะไร

6

สรุปแลว ETF คือหุนหรือกองทุน

6

Tracking error คืออะไร

7

NAV/unit คืออะไร

8

กองทุน ETF ตางกับกองทุนอื่น ๆ อยางไร โดยเฉพาะกองทุนแบบ index fund

8

ใครเกี่ยวของบางในกองทุน ETF

10

Participating dealer คือใคร

10

กองทุน ETF ทํางานอยางไร

11

จะซื้อขายหนวยลงทุนไดอยางไรบาง

11

จริงหรือที่วาหนวยลงทุน ETF มี 2 ราคา

13

จะทํา arbitrage ไดอยางไร

14

กองทุน ETF ดีอยางไร สําหรับตลาดทุนโดยรวม

16

กองทุน ETF ดีอยางไร สําหรับบลจ. และบล.

17

กองทุน ETF ดีอยางไร สําหรับผูลงทุนรายยอยและสถาบันทั้งในและตางประเทศ

18

อะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จของกองทุน ETF

23

อะไรคือปจจัยที่จะทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ

24

อะไรคือขอจํากัดในการออกกองทุน ETF ใหมีขนาดใหญและมีสภาพคลองที่สูง

25

ดังนั้น ถาอยากเห็นกองทุน ETF สําเร็จดังที่กลาวมา หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนจะตองทําอยางไร

26

ในเมื่อประเทศไทยมีกองทุน ETF กองหนึ่งอยูแลวซึ่งก็คือ กองทุน ABF (Asian Bond Fund) แลวทําไม
ไมใชระบบและเกณฑที่มีอยูแลว

30

แลวตางประเทศในภูมิภาคนี้ เขาทํากันอยางไร

31

สําหรับผูจัดการกองทุนตางชาติชั้นนํา อะไรคือสิ่งที่ชวยใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ

34
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ในปจจุบัน กองทุนรวม Exchange Traded Fund หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา กองทุน ETF เปนที่นิยมอยางกวางขวางในวงการ
ตลาดทุนโดยเฉพาะจากผูลงทุนทั้งรายยอยและสถาบัน ซึ่งดูไดจากการขยายตัวของมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจัดการอยู (asset
under management) ของทุกกองทุน ETF ทั่วโลกรวมกัน โดยมีอัตราการเติบโตแบบสะสม (Compound Annual Growth
Rate) ประมาณรอยละ 70 หรือเกือบเทาตัวทุกทุกปตั้งแตป 2536 ทั้งนี้ ณ พฤษภาคมป 2549 มีมูลคา asset under
management ของทุกกองทุน ETF ทั่วโลกรวมกันกวา 18 ลานลานบาท ยิ่งไปกวานั้นเกือบทุกตลาดหลักทรัพยในภูมิภาค
เอเชียไมวาจะเปนตลาดเกาหลี ตลาดไตหวัน ตลาดสิงคโปร ตลาดมาเลเซีย หรือแมกระทั่งตลาดใหมอยางตลาดจีน ไดมีการ
จัดตั้งและซื้อขายกองทุน ETF แลว (ภาคผนวก 1)
ภาพที่ 1: จํานวนกองทุน ETF และมูลคาสินทรัพยของกองทุน ETF ทั่วโลก
กองทุน ETF ทั่วโลกมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เกือบเทาตัวทุกทุกป
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ที่มา: Morgan Stanley Investment strategies; Bloomberg

ภาพที่ 2: มูลคาการซื้อขายและจํานวน ETF ของบางประเทศในภูมิภาคเอเซีย
เกือบทุกตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคเอเชียมีการจัดตั้งและซื้อขายกองทุน ETF แลว
มูลคาการซื้อขายตั้งแตตนป 2549
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ
China*

2,417

3

1,946

Korea
Taiwan

จํานวน ETFs
หนวย: หลักทรัพย

21

13
1

Singapore 13
Malaysia** 2

8
1

* ออก ETF แรกในเดือนกุมภาพันธ 2548
** ออก ETF แรกในเดือนกรกฎาคม 2548
ที่มา: World Federation of Exchanges สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2549
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ตารางที่ 1: ตัวอยางกองทุน Equity ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในเอเชียแปซิฟค (ภาคผนวก 1)
ประเทศ
ETF
ตลาดหลักทรัพย
streetTRACKS S&P/ASX 200
Australian Stock Exchange (ASX)
ออสเตรเลีย
streetTRACKS S&P/ASX 50
Australian Stock Exchange (ASX)
China 50 ETF
Shanghai Stock Exchange
จีน (รวมฮองกง)
Tracker Fund of Hong Kong
Hong Kong Exchanges
iShares FTSE/Xinhua China 25
Shanghai Stock Exchange
Kodex 200
Korea Exchange
เกาหลี
iShares MSCI South Korea Index Fund
New York Stock Exchange
StreetTracks Straits Times Index
Singapore Exchange
สิงคโปร
iShares MSCI Singapore Index Fund
New York Stock Exchange
iShares MSCI Taiwan Index Fund
New York Stock Exchange
ไตหวัน
Polaris Taiwan 50
Taiwan Stock Exchange Corporation
iShares MSCI Malaysia Index Fund
New York Stock Exchange
มาเลเซีย
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กองทุน ETF คืออะไร ?
กองทุนรวม Exchange Traded Fund (ETF) พูดงาย ๆ ก็คือกองทุนเปดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลท.เปรียบเสมือนเปน
หลักทรัพยหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยมุงเนนใหไดอัตราผลตอบแทนเทียบเทาดัชนีที่ใชอางอิง ทั้งนี้รวมถึงดัชนีราคา
หลักทรัพย ดัชนีราคาตราสารหนี้ ดัชนีราคาทองคํา
สําหรับการศึกษานี้ จะมุงเนนไปที่กองทุน ETF ที่อางอิงดัชนีราคาหลักทรัพย กลาวคือ กองทุนเปดที่จดทะเบียนและ
ซื้อขายในตลท.เปรียบเสมือนเปนหลักทรัพยหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่คลายกับ index fund แตมี
คุณสมบัติพิเศษที่สงเสริมการทํา market making และ arbitrage สงผลใหราคาซื้อขายของหนวยลงทุนมักจะเทากับ
มูลคาตอหนวย ไมมี discount เหมือนกับกองทุนจดทะเบียนกองอื่น ๆ
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบกองทุนปด กองทุนเปด หุน และกองทุน ETF
หัวขอ
กองทุนปด
กองทุนเปด
1. จํานวนหนวย - คงที่ ไมเพิ่ม ไมลด - เพิ่ม หรือลดลงก็ได ลงทุน
2. อายุโครงการ - มีกําหนดที่แนนอน - ไมมีกําหนด
(evergreen)
- สามารถซื้อหนวย
- เปดใหจองซื้อครั้ง
3. การซื้อขาย
ลงทุนเพิ่มเติม หรือ
เดียวเมื่อเริ่มตน
หนวยลงทุน
ขายคืนใหกับบลจ.
โครงการ
โดยตรงหรืออาจ
- บลจ. ไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนจนกวาจะ ติดตอผานตัวแทน
ครบอายุโครงการ
สนับสนุนการขายก็ได
- แตสามารถซื้อหนวย
(ระบุไวในหนังสือชี้
ลงทุนเพิ่มเติม หรือ
ชวน)
ขายคืนได เฉพาะ
กรณีที่บลจ.นําหนวย
ลงทุนเขาจดทะเบียน
ในตลท. หรือมีการ
แตงตั้งตัวแทนจัดการ
ซื้อขาย
- ทําไดแตไมบังคับ
- ทําไดแตไมบังคับ
4. การจด
สวนใหญไมนิยมจด
สวนใหญนิยมจด
ทะเบียนซื้อ
ทะเบียนหนวยลงทุน
ทะเบียนหนวยลงทุน
ขาย
ในตลท. เพราะมี
ในตลท. เพื่อเพิ่ม
สภาพคลองอยูแลว
สภาพคลองใหกับผู
ลงทุน

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
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หุน
เพิ่ม หรือลดลงก็ได

กองทุน ETF
- เพิ่ม หรือลดลงก็ได

ไมมีกําหนด
(evergreen)
ซื้อขายหลักทรัพย
ผาน บล.

- ไมมีกําหนด
(evergreen)
- ซื้อขายหลักทรัพย
ผาน บล.
- บลจ. จะไมรับซื้อ
หรือขายหนวย
ลงทุนโดยตรง

จดทะเบียนในตลท.

- จดทะเบียนในตลท.
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หัวขอ
5. ราคาซื้อขาย

กองทุนปด
กองทุนเปด
หุน
กองทุน ETF
- ตามมูลคาตอหนวย - เปนไปตามกลไกของ - เปนไปตามกลไก
ในกรณีที่มีการจด
ตลาด (real time)
บวกหรือลบ
ทะเบียนซื้อขายในตลท.
ของตลาด (real
คาธรรมเนียม (ถามี)
- เปนไปตามกลไกของ
time)
ณ สิ้นวัน หรือวันถัด
ตลาด (real time)
- ไมมี discount ของ
- มี discount ของราคา มา ขึ้นอยูกับเวลาการ
ราคา เนื่องจาก
เมื่อเทียบกับมูลคาตอ ซื้อขาย
กองทุน ETF จะมี
หนวยซึ่งผูลงทุน
market maker 2เขา
สามารถติดตอขอซื้อ
มาทําราคาและมี
หนวยลงทุนได
คุณสมบัติที่สงเสริม
1
โดยตรงกับบลจ.
ใหมีการทํา
arbitrage3 ซึ่งสงผล
ใหราคาซื้อขายมักมี
มูลคาเทากับมูลคา
ตอหนวย
- ประกาศใหผูถือหนวย - ประกาศทุกวันทําการ - ไมเกี่ยวของ
6. การประกาศ
- ประกาศทุกวันทํา
ลงทุนทราบทุกวัน
ที่มีการซื้อขายหนวย
มูลคาทรัพยสิน
การที่มีการซื้อขาย
สุดทายของสัปดาห
ลงทุน
สุทธิ
หนวยลงทุน
- สามารถกระจายความ - สามารถกระจายความ - มีความเสี่ยงเฉพาะตัว - สามารกระจาย
7. ความเสี่ยงที่
จาก บจ. นั้น ๆ
เสี่ยงขึ้นอยูกับ
เสี่ยงขึ้นอยูกับ
เกี่ยวของ
ความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุน
ของกองทุน
ของกองทุน
ของกองทุน
กองทุน ETF จะบริหารจัดการกองทุนแบบ passive ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เทา ๆ กับดัชนีที่ใช
อางอิง (underlying index) เชน SET 50 Index โดยเลือกกระจายการลงทุนในลักษณะเดียวกับสัดสวนหรือน้ําหนัก (weight)
ของดัชนีดังกลาว เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงของมูลคาตอหนวยลงทุน (Net Asset Value per unit – NAV per unit) ของกองทุนไป
ในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอางอิงใหมากที่สุด หรือที่เรียกวาทําใหเกิด tracking error ใหนอยที่สุด
ตัวอยางเชน กองทุน ETF ที่อางอิง SET 50 Index จะลงทุนใน 50 หลักทรัพยที่ถูกนําไปรวมคํานวณคาดัชนีหลักทรัพย ทั้งนี้ ใน
บางกรณี กองทุน ETF จะลงทุนในตราสารอนุพันธเพื่อบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1

2
3

ผูลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนปดที่จดทะเบียนในตลท. ได 2 ชองทางดวยกัน คือ (1) ซื้อขายผานตลท. เหมือนหลักทรัพยตัวหนึ่ง และ (2) ซื้อขาย
โดยตรงกับบลจ. ที่เปนผูบริหารกองทุนนั้น ๆ แตสําหรับกองทุน ETF ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดเพียงชองทางเดียว คือ ซื้อขายผาน
ตลท. เหมือนหลักทรัพยตัวหนึ่ง ไมสามารถซื้อขายโดยตรงไดกับบลจ.
กองทุน ETF ทุกกองจะตองมี market maker อยางนอย 1 รายเพื่อทําหนาที่ดูแลสภาพคลองของหนวยลงทุน ETF นั้น ๆ
โปรดดูรายละเอียดเรื่องการทํา arbitrage ไดจากสวน “กองทุน ETF ทํางานอยางไร”
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ขอสังเกต
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตอหนวย คือมูลคาทรัพยสินทั้งหมดที่กองทุนถือครองอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยตอง
ทําการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิทุกวันทําการ และตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบโดยผูดูแลผลประโยชน ที่ถูก
นํามาหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV/unit) = มูลคาทรัพยสินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม +
เงินสด – คาใชจาย และหนี้สินของกองทุน
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาตอหนวยลงทุนนี้เองที่จะแสดงใหถึงผลตอบแทนซึ่งผูถือหนวยลงทุนพึงจะไดรับ และใชนํามาเปรียบเทียบกับดัชนี
อางอิง กลาวคือ ถามูลคาตอหนวยนอยกวาราคาที่ลงทุนเริ่มแรก ผูลงทุนอยูในฐานะขาดทุน แตถามูลคาตอหนวย
มากกวาราคาที่ลงทุนเริ่มแรก ผูลงทุนอยูในฐานะกําไร
อยางไรก็ตาม ถึงแมวากองทุน ETF จะมีความคลายคลึงกับกองทุนเปดแบบ index fund แตกองทุน ETF ก็มคี ุณสมบัติ
บางอยางที่แตกตางออกไปเพื่อสงเสริมสภาพคลองและสรางเสถียรภาพทางราคา
ตารางที่ 3: เปรียบเทียบระหวางกองทุน ETF และกองทุนเปดแบบ Index Fund
หัวขอ
กองทุน ETF
กองทุนเปดแบบ Index Fund
- กําหนดสัดสวนการลงทุนที่แนนอนตรงตาม โดยทั่วไปจะกําหนดสัดสวนในภาพรวมวาลงทุน
1. นโยบายการลงทุน
ตราสารประเภทใดในสัดสวนเทาใด แตมิไดระบุ
น้ําหนักของหลักทรัพยที่รวมคํานวณใน
ดัชนีที่ใชอางอิง โดยจะมีการประกาศรายชื่อ รายชื่อหลักทรัพยอยางชัดเจน
หลักทรัพยที่ถือครองทุกวัน
- ปรับปรุงรายชื่อหากมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลักทรัพยที่ใชรวมคํานวณในดัชนีดังกลาว
2. การเพิ่มหรือลดจํานวน - มีเพียงผูรวมคาหนวยลงทุนที่ถูกแตงตั้งโดย - ซื้อขายโดยตรงที่ บลจ. หรือผาน agent ที่
ธนาคารพาณิชย
บลจ. (หรือที่เรียกวา dealer) เทานั้นที่
หนวยลงทุน (การออก
สามารถขอออกหรือไถถอนหนวยลงทุนกับ - เปนธุรกรรมที่แลกเปลี่ยนระหวางเงินสดและ
หรือไถถอนหนวย
หนวยลงทุน (in-cash transaction)
บลจ.
ลงทุน)
- เปนธุรกรรมแบบแลกเปลี่ยนหลักทรัพย
ระหวางกลุมหลักทรัพยที่รวมคํานวณในดัชนี
อางอิงและหนวยลงทุน (in-kind
transaction)
3. การซื้อขายหนวยที่มี ซื้อขายหลักทรัพยผานบล. เปรียบเสมือนเปน - สามารถซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืน
หลักทรัพยหนึ่ง
ใหกับบลจ.โดยตรงหรืออาจติดตอผาน
อยูในตลท.
ตัวแทนสนับสนุนการขายก็ได (ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน)
ซื้อขายหลักทรัพยผานบล. เปรียบเสมือนเปน
หลักทรัพยหนึ่ง ในกรณีที่บลจ.นําหนวยลงทุน
เขาจดทะเบียนในตลท.
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หัวขอ
กองทุน ETF
กองทุนเปดแบบ Index Fund
- คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนแตไมไดเรียก
4. คาใชจายที่เกิดขึ้นจาก - คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนแตไมได
4
เรียกเก็บจากนักลงทุนโดยตรง (expense
เก็บจากนักลงทุนโดยตรง (expense ratio):
การลงทุน
ratio): เฉลี่ยประมาณ 0.5% เนื่องจากเปน
เฉลีย่ กวา 0.8% เนื่องจากเปนการลงทุนแบบ
การลงทุนแบบ passive มากกวา
passive มากกวา (ภาคผนวก 2)
(ภาคผนวก 1)
- คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือผูถือหนวย
- คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อ หรือผูถือ
ลงทุนโดยตรง (ภาคผนวก 2):
หนวยลงทุนโดยตรง: จะมีแตคา brokerage
• คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนและ
fee ประมาณ 0.25% (ภาคผนวก 1)
การรับซื้อคืน เฉลี่ยกวา 0.5%
• คาใชจายตามที่จายจริง เชน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย
• คา brokerage fee ประมาณ 0.25% ใน
กรณีที่บลจ.นําหนวยลงทุนเขาจด
ทะเบียนในตลท.

4

ขอมูลของกองทุน ETF เปนขอมูลเฉลี่ยจากกองทุน ETF หลัก ๆ ซึ่งจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และขอมูลของ
กองทุนเปดแบบ index fund เปนขอมูลเฉลี่ยจากกองทุนประเภท index fund ทั้งหมดในประเทศไทย ณ เมษายน 2549 นอกจากนี้ หากตองการดู
ขอมูลเปรียบเทียบของคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกองทุนระหวางกองทุน ETF และ index fund ในอเมริกาและยุโรป โปรดดูไดจากภาคผนวก 3
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ใคร คือ ใคร ในกองทุน ETF ?
หนวยงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุน ETF หลัก ๆ มีดังนี้
1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
 ตลาดรองที่อํานวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกผูลงทุน
2. บลจ./ ผูจัดการกองทุน/ ที่ปรึกษากองทุน (fund management company/ fund manager/ fund advisor)
 บริหารจัดการกองทุนโดยนําเงินไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว
 คํานวณและเปดเผยสัดสวนของกลุมหลักทรัพยอางอิงและมูลคาทรัพยสินสุทธิทุกวันที่ทําการซื้อขาย
 บางกองทุน อาจแตงตั้งที่ปรึกษากองทุน หรือที่เรียกวา technical fund/ sub fund manager เพื่อให
คําปรึกษาในเชิงเทคนิคและชวยทําการตลาด
3. ผูดูแลผลประโยชน (trustee) คือ สถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่ก.ล.ต. กําหนด
 ทําหนาที่ในการดูแลบริษัทหลักทรัพยใหปฏิบัติตามโครงการ การเก็บรักษาทรัพยสิน และทําบัญชีการรับจาย
ทรัพยสิน เปนตน ซึ่งเปนหนาที่ตามมาตรา 127 แหง พรบ.หลักทรัพยฯ
 เปนตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนในการดําเนินคดีฟองรองกรณีที่บลจ. ปฏิบัติงานโดยมิชอบ
4. ผูออกดัชนีราคาหลักทรัพย (index vendor)
 ปจจุบัน ตลท. เปนผูออกและเปนเจาของดัชนีทุกดัชนีในประเทศไทย
 คํานวณดัชนีราคาหลักทรัพย real time
 สงผานขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนในการคํานวณดัชนีราคาหลักทรัพยใหกับผูจัดการกองทุน/ที่ปรึกษากองทุนเพื่อ
กําหนดสัดสวนการออก/ไถถอนหนวยลงทุน ETF ในวันซื้อขายวันตอไป
5. ผูรวมคาหนวยลงทุนที่ถูกแตงตั้งโดยบลจ. (participating dealers)
 จะเปนหนวยงานใดก็ไดที่ไดรับใบอนุญาตการเปนนายหนาจากก.ล.ต. เชน บริษัทหลักทรัพย ธนาคาร
พาณิชย และถูกแตงตั้งใหทําหนาที่เปน participating dealer จากบลจ. อยางไรก็ตาม โดยปกติผูที่จะเขามา
ขอสมัครเปน participating dealer นี้ มักจะเปนบล. เนื่องจากมีความสามารถในการสงคําสั่งซื้อขาย
หลักทรัพยและหนวยลงทุน ETF ในตลท. ไดเลย
 สามารถขอใหออก (create) และขอไถถอน (redeem) หนวยลงทุน ETF ทั้งในนามของลูกคาและของตนเอง
เพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนใหตอบสนองตอความตองการของตลาดและเพื่อทํากําไรจากสวนตางของ
ราคาระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF และ NAV ตอหนวยได
 Participating dealer อยางนอย 1 รายจะตองทําหนาที่เปนผูดูแลสภาพคลองในตลาดรอง (market
makers) ทําหนาที่ดูแลสภาพคลองของการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลท.ซึ่งมีหนาที่รวมถึงการ
เสนอราคารับซื้อและการเสนอราคาขาย และหนาที่อื่นใดที่กําหนดในสัญญาการเปนผูดูแลสภาพคลองในตลท.

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กองทุน ETF ทํางานอยางไร ?
โครงสรางและการทํางานหลักของกองทุน ETF มีดังนี้
1. การจัดตั้ง ETF ซึ่งรวมถึงการทํา IPO:
 บลจ. และ participating dealers นําหลักทรัพยที่มีอยูมารวมจัดตั้งกองทุน ETF ที่อางอิงดัชนีราคาหลักทรัพย และนํา
หนวยลงทุนเขาจดทะเบียนในตลท. เพื่อใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดงายขึ้น
 โดยปกติแลว ราคาซื้อขายของ ETF มักจะสอดคลองกับระดับดัชนีที่กองทุนนั้นใชอางอิง เชน 1 หนวย ETF จะมี
มูลคาประมาณ 1/10 ของระดับดัชนีที่ใชอางอิง ทั้งนี้สัดสวนดังกลาวจะขึ้นอยูกับขนาดของกองทุนเทียบกับมูลคาตาม
ราคาตลาดของดัชนีที่ใชอางอิง
ภาพที่ 3: กระบวนการในการจัดตั้งกองทุน ETF
ILLUSTRATIVE

1
Authorized
Authorized
Participating
Participant
Participant
dealer

2

กลุมหลักทรัพย

sub fund manager

บลจ.
(create ETF)

ETF Units

IPO
ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

Support Technical fund advisor/
Monitor &
govern

3

Trustee

เขาจดทะเบียนซื้อขาย
ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพยยฯฯ

ที่มา: SET analysis

2. การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน หรือที่เรียกวาการซื้อขายแบบ primary
 มีเพียง participating dealers ที่สามารถขอใหออก (create) และขอไถถอน (redeem) หนวยลงทุน ETF ทั้งในนามของ
ลูกคาและของตนเอง เพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนใหตอบสนองตอความตองการของตลาดและเพื่อทํากําไรจาก
สวนตางของราคาระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF และ NAV ตอหนวยได โดยกระบวนการนี้สามารถทําได
ตลอดเวลาการซื้อขาย จึงทําใหขนาดของกองทุนมีการปรับเปลี่ยนไดทุกเวลา
 อยางไรก็ตาม การ create หรือ redeem จะตองทําในรูปแบบ in-kind เทานั้น กลาวคือ ในการ create จะตองนํากลุม
หลักทรัพยที่รวมคํานวณในดัชนีอางอิง (โดยสัดสวนของแตละหลักทรัพยมักจะสอดคลองกับสัดสวนหรือน้ําหนักในการ
คํานวณดัชนี ซึ่งจะถูกกําหนดใหชัดเจนโดยบลจ. - โปรดดูตัวอยางการคํานวณสัดสวนของหนวยลงทุน ETF เพื่อ
รองรับการซื้อขายแบบ primary จากตัวอยางที่ 1) สงมอบใหกับบลจ. เพื่อรับ ETF ในขณะที่การ redeem ETF นั้น ก็
จะไดรับเปนหลักทรัพยทุกตัวตามสัดสวนดังกลาว โดยจะไมไดรับเปนเงินสดดังเชนกรณีของ index fund
 นอกจากนั้น การ create หรือ redeem จะสามารถกระทําไดในปริมาณที่สูงตามที่ไดมีการกําหนดไวกอนหนา เชน
กําหนดใหเปนจํานวนขั้นต่ํา 100,000 หนวย หรือจํานวนเทาของ 100,000 หนวยเทานั้น

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note

ภาพที่ 4: กระบวนการในการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน (ซื้อขายแบบ primary)
เงินสด
ETF Units

บลจ.

Participating
dealer

ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

ILLUSTRATIVE

กลุมหลักทรัพย
Create ETF Units

ETF Units
เงินสด

Support

Technical fund
advisor/sub
fund manager

Monitor &
govern

Trustee

Redeem ETF Units
กลุมหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

ที่มา: SET analysis

•• รัรับบรูรูก ก ารเพิ
ารเพิ่ม่ม/ลดจํ
/ลดจําานวนของหน
นวนของหนววยลงทุ
ยลงทุนน
•• รัรับบรูรูก ก ารเปลี
ารเปลี่ย่ยนความเป
นความเปนนเจเจาาของของกลุ
ของของกลุมม
หลั
หลักกทรั
ทรัพพยยออาางอิ
งอิงง

ตัวอยางที่ 1: การคํานวณสัดสวนของหนวยลงทุน ETF เพื่อรองรับการซื้อขายแบบ primary
สมมติฐานพื้นฐาน
- กองทุน ETF นี้อางอิงดัชนี SET 3 Index
- SET 3 Index ประกอบไปดวย 3 หลักทรัพย ไดแก หลักทรัพย A หลักทรัพย B และหลักทรัพย C
 ณ สิ้นวันของวันทําการซื้อขาย สมมติวาเปนวันพุธ โดยปกติ ตลท. จะสรุปจํานวนหุนของแตละหลักทรัพยเพื่อ
นําไปใชคํานวณดัชนีราคาหลักทรัพยในวันซื้อขายวันตอไป
 ตลท. จะตองสงขอมูลนี้พรอมกับราคาปดไปใหบลจ.
 บลจ. จะนําขอมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดสัดสวนและน้ําหนักของกลุมหลักทรัพยที่ใชอางอิงสําหรับ
หนวยลงทุน ETF ทั้งนี้อาจไมเทากับสัดสวนและน้ําหนักที่ใชในการคํานวณดัชนีก็ได
 เพื่อใหเขาใจงาย จากตารางขางลาง สมมติวา บลจ. กําหนดสัดสวนและน้ําหนักเทากับของดัชนี และหนวยลงทุน
ETF มีราคาปดที่ 1,000 บาทตอหนวย จะสามารถสรุปไดวา ในการขอ create หรือ redeem 1 หนวยลงทุน ETF จะ
มีคาเทากับ 23 หุน A 18 หุน B และ 18 หุน C
 ขอมูลของสัดสวนขางตนจะถูกใชในการขอ create หรือ redeem ในวันซื้อขายวันถัดไปตลอดเวลาการซื้อขาย หรือ
วันพฤหัสบดีในกรณีตัวอยางนี้ โดยมาคํานึงวาราคาซื้อขายของหลักทรัพยในวันนั้นจะเปลี่ยนเปนเทาไรบาง
 นอกจากนั้นขอมูลของสัดสวนขางตนนี้จะถูกสงกลับมาใหตลท. เพื่อใชคํานวณมูลคาตอหนวยในวันซื้อขายวันถัดไป
ทั้งนี้อาจแสดงขอมูลเปนรอบเวลาก็ได เชน ทุก ๆ 15 นาที
Index Basket File:
Index File:
Calculated and sent by fund manager to SET
Sent by SET to fund manager
บจ.

P

A
B
C

20
10
20

Index Q
x
x
x

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

100
80
80

=
=
=

Value Weight (%) (THB)
(THB)
2,000 46%
460 ÷
800 18%
180 ÷
1,600 36%
360 ÷
4,400
1,000

P
20 =
10 =
20 =

Basket Q
/ 1 ETF
23
18
18
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SET Note

ขอสังเกต
ณ เวลาหนึ่ง หนวยลงทุน ETF จะแสดงขอมูลทางราคา 2 ประเภทดวยกันคือ
 ราคาซื้อขาย (trading price) คือราคาที่ซื้อขายในตลท. จะเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาด
 มูลคาตอหนวย (NAV per unit) คือมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนตอหนวย ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายของ
กลุมหลักทรัพยอางอิง มูลคาตอหนวยนี้เองคือมูลคาที่ participating dealers พึงจะไดรับหรือเสีย หากมีการขอ
redeem หรือ create หนวยลงทุน ETF
เนื่องจากมีเพียง participating dealers เทานั้นที่สามารถขอ create หรือ redeem หนวยลงทุนได โอกาสที่จะเกิดสวน
ตางทางราคาระหวางราคาซื้อขายและมูลคาตอหนวยจึงมีคอนขางสูง ซึ่งเปนชองทางให participating dealer เขาทํา
กําไรและทําใหสวนตางทางราคานี้หมดไป (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการทํา arbitrage ในสวนตอไป)

3. การซื้อขายหนวยลงทุนในตลท. (ตลาดรอง)
 ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุน ETF ไดเสมือนหุน 1 ตัว นั่นคือจะตองซื้อขายผานบล. และสามารถรูราคาซื้อขาย
ของหนวยลงทุน ETF นั้น real time
ภาพที่ 5: กระบวนการในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลท.
ILLUSTRATIVE
เงินสดเพื่อซื้อ ETF

คําสั่งซื้อ ETF

ETF Units

ผลคําสั่งซื้อ ETF

ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

ที่มา: SET analysis

Broker

ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ

ขาย ETF

คําสั่งขาย ETF

เงินสด

ผลคําสั่งขาย ETF

การซื้อหนวยลงทุน ETF
การขายหนวยลงทุน ETF

ตลาดหลักทรัพยฯ

4. การจายเงินปนผลและสิทธิประโยชนตาง ๆ
 บลจ. จะเปนผูถือครองสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน voting right เงินปนผล ที่ไดรับจากการลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่
นํามารวมคํานวณในดัชนีอางอิง
 ทั้งนี้ บลจ. มีสิทธิ์ที่จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยหรือไมจายก็ได เหมือนกองทุนรวมอื่นๆ โดยจะตองระบุรายละเอียด
ดังกลาวไวในหนังสือชี้ชวน

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note

ภาพที่ 6: กระบวนการในการรับและจายเงินปนผลของกองทุน ETF
บจ.

บจ.

ILLUSTRATIVE

บจ.

เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผล
Monitor &
govern

ผูลงทุนรายยอย/
สถาบัน

เงินปนผล

บลจ.
Monitor &
govern

Technical fund
advisor/sub fund
manager
Trustee

ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพยยฯฯ
ที่มา: SET analysis

5. การทํา arbitrage
 อีกคุณสมบัติหนึ่งของกองทุน ETF ที่ชวยเพิ่มสภาพคลองใหกับกองทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิง ซึ่งเปนผลมา
จากการที่กองทุน ETF มีการซื้อขายแบบ primary และการซื้อขายหนวยลงทุนในตลท.
 การทํา arbitrage จะเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกตางระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF ในตลท. และมูลคาตอหนวย
(โปรดดูรายละเอียดจากตัวอยางที่ 2)
 ในที่สดุ การทํา arbitrage จะสงผลทําใหความแตกตางระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF ในตลท. และมูลคา
ตอหนวยหมดไป หรือไมเกิด discount ของราคาซื้อขายเหมือนกองทุนจดทะเบียนกองอื่น ๆ
ตัวอยางที่ 2: การทํา arbitrage ระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF ในตลท. และมูลคาตอหนวย
สมมติฐานพื้นฐาน
- กองทุน ETF นี้อางอิงดัชนี SET 3 Index
- SET 3 Index ประกอบไปดวย 3 หลักทรัพยไดแก หลักทรัพย A หลักทรัพย B และหลักทรัพย C
- ไมมีคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย และการขอ create / redeem หนวยลงทุน ETF
กรณีที่ 1: หุนถูก หนวยลงทุน ETF แพง
ณ เวลาหนึ่ง ราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF อยูที่ระดับ 12 บาทตอหนวยลงทุน ในขณะที่มูลคาตอหนวยอยูที่ 10
บาท ดังนั้นถาจะทํา arbitrage จะตองทําโดย
 ผูที่ทํา arbitrage ซื้อกลุมหลักทรัพยจากตลท. (ในกรณีนี้ประกอบไปดวย 3 หลักทรัพย ไดแก หลักทรัพย
A หลักทรัพย B และหลักทรัพย C) ดวยตนทุน 10 บาท เพื่อที่จะนําไปขอ create หนวยลงทุน ETF
 นํากลุมหลักทรัพยนี้ไปขอ create หนวยลงทุน ETF กับบลจ.
 นําหนวยลงทุน ETF ที่ไดมาไปขายในตลท. ทันทีในราคา 12 บาทตอหนวย
 จากธุรกรรมทั้งหมด ผูที่ทํา arbitrage จะไดกําไรจากสวนตางทางราคาประมาณ 2 บาทตอหนวยลงทุน
ตอหนาตอไป
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กองทุน ETF ทํางานอยางไร?

SET Note

ตัวอยางที่ 2 (ตอ): การทํา arbitrage ระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF ในตลท. และมูลคาตอหนวย
ภาพที่ 7: กระบวนการในการทํา arbitrage กรณีหุนถูก หนวยลงทุน ETF แพง
1

ILLUSTRATIVE

เงินสด

ซื้อกลุมหลักทรัพย

Participating
Authorized
Participant
Authorized
Participant

3

dealer

กลุม
หลักทรัพย

2

ขาย ETF units

ตลาดหลักทรัพยฯ

เงินสด

Create
ETF units

บลจ.
ที่มา: SET analysis

กรณีที่ 2: หุนแพง หนวยลงทุน ETF ถูก
ตรงกันขามกับกรณีที่ 1 ณ เวลาหนึ่ง ราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF อยูที่ระดับ 10 บาทตอหนวยลงทุน
ในขณะที่มูลคาตอหนวยอยูที่ 12 บาท ดังนั้นถาจะทํา arbitrage จะตองทําโดย
 ผูที่ทํา arbitrage ซื้อหนวยลงทุน ETF ณ ราคาซื้อขาย 10 บาทตอหนวย
 นําหนวยลงทุน ETF นี้ ไปขอ redeem กับบลจ. เพื่อที่จะไดรับกลุมหลักทรัพยกลับมา (ในกรณีนี้ประกอบ
ไปดวย 3 หลักทรัพย ไดแก หลักทรัพย A หลักทรัพย B และหลักทรัพย C)
 นํากลุมหลักทรัพยนี้ไปขายในตลท. ทันทีในราคาตลาด ดวยราคาทั้งหมด 12 บาท หรือประมาณเทากับ
มูลคาตอหนวยของหนวยลงทุน ETF
 จากธุรกรรมทั้งหมด ผูที่ทํา arbitrage จะไดกําไรจากสวนตางทางราคาประมาณ 2 บาทตอหนวยลงทุน
ภาพที่ 8: กระบวนการในการทํา arbitrage กรณีหุนแพง หนวยลงทุน ETF ถูก
1

เงินสด

ILLUSTRATIVE

ซื้อ ETF Units

Participating
Authorized
Participant
Authorized
Participant
dealer

2

Redeem
ETF Units

3

ขายกลุมหลักทรัพย

ตลาดหลั
ตลาดหลักกทรั
ทรัพพยยฯฯ

เงินสด

กลุมหลักทรัพย

บลจ.
ที่มา: SET analysis

ขอสังเกต
ถึงแมวาในทางทฤษฎี ใคร ๆ ก็สามารถทํา arbitrage ได แตในทางปฏิบัติ ผูที่ทํา arbitrage หรือผูที่สามารถฉกฉวย
โอกาสนั้นไวทัน มักจะเปน participating dealer ที่เปนบล.ดวย เนื่องจากเปนผูที่สามารถสงคําสั่งซื้อขายไดทันทีและ
สามารถขอ create/ redeem ไดโดยตรงกับบลจ.
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กองทุน ETF ดีอยางไร?

กองทุน ETF ดีอยางไร ?
ผลกระทบตอตลาดทุนไทยโดยรวม
กองทุน ETF สามารถชวยพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมดวยการเพิ่มสภาพคลองใหกับทั้งตลาดซึ่งรวมไปถึง (i) สภาพ
คลองที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขายของหนวยลงทุน ETF เอง (ii) สภาพคลองที่เพิ่มขึ้นของกลุมหลักทรัพยอางอิง และ (iii) สภาพ
คลองที่เพิ่มขึ้นของตราสารอนุพันธที่ใชดัชนีอางอิงตัวเดียวกันกับกองทุน ETF นั้น ๆ เชน SET 50 Index Futures กับ กองทุน
ETF ที่อางอิง SET 50 Index
(i) เหมือนหลักทรัพยอื่น ๆ ทั่วไป หากกองทุน ETF เปนที่นิยมในหมูผูลงทุนทั้งรายยอยและสถาบันสูงมากเทาไร จะสงผลทํา
ใหมูลคาการซื้อขายและสภาพคลองของกองทุน ETF นั้น ๆ สูงมากตามไปดวย นอกจากนี้คุณลักษณะของ ETF ที่เปด
โอกาสใหสามารถเก็งกําไร (ทํา arbitrage) จะสงเสริมใหมูลคาการซื้อขายและสภาพคลองของกองทุน ETF ยิ่งสูงขึ้นไปอีก
(ii) จากงานศึกษาของ Hegde และ McDermott (2002) เกี่ยวกับสภาพคลองของ Diamonds ETF5 QQQQ ETF6 และกลุม
หลักทรัพยอางอิงของมัน (ในกรณีนี้ไดแก 30 หลักทรัพยจากดัชนี DJIA และ 100 หลักทรัพยจากดัชนี Nasdaq-100)
พบวา การซื้อขายของหนวยลงทุน ETF สงผลทําใหสภาพคลองของกลุมหลักทรัพยอางอิงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
 ดวยความไมเทากันของขอมูลและความสามารถในการเขาถึงตลาด (market access) ราคาซื้อขายของหนวยลงทุน
ETF และราคาซื้อขายของกลุมหลักทรัพยอางอิงไมจําเปนตองเทากันซึ่งแสดงใหเห็นจากมูลคาตอหนวย (ตามที่ได
อธิบายไวแลวในสวน “กองทุน ETF ทํางานอยางไร”) ทั้งนี้ราคาซื้อขายจะเปนไปตามกลไกของตลาด กลาวคือขึ้นอยู
กับอุปสงคและอุปทานของ ETF และหลักทรัพยอางอิงนั้น ๆ
 เมื่อเกิดสวนตางทางราคาระหวางราคาซื้อขายของหนวยลงทุน ETF และมูลคาตอหนวย (arbitrage opportunity) จะมี
การทํา arbitrage สงผลใหมีการ create และ redeem หนวยลงทุน ETF ซึ่งโดยปกติการ create หรือ redeem จะ
กําหนดจํานวนขั้นต่ํา เชน 100,000 หนวยเปนอยางต่ํา และสงผลใหมีการซื้อขายหุนแบบตระกรา ดวยเหตุนี้เอง ทํา
ใหสภาพคลองของกองทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิงเพิ่มขึ้น (โดยปรากฎการทั้งหมดนี้ถูกเรียกวา arbitrage
hypothesis)
 อีกทั้ง การเพิ่มขึ้นของสภาพคลองของทั้งกองทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิงดังกลาว จะกระตุนและดึงดูดใหผู
ลงทุนรายยอยหันมาลงทุนในกองทุน ETF และหลักทรัพยอางอิงมากขึ้นดวย
(iii) นอกจากนี้ งานศึกษายังพบอีกวา การทํา arbitrage ของหนวยลงทุน ETF จะสงผลทําใหสภาพคลองของตราสารอนุพันธที่
ใชดัชนีอางอิงตัวเดียวกันกับกองทุน ETF นั้น ๆ เพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากวา ผูที่จะทํา arbitrage มักจะทําการซื้อตราสาร
อนุพันธเพื่อชวยในการบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองทุน ETF สามารถชวยขยายฐานผูลงทุนโดยเฉพาะผูลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศ และผูลงทุนรายยอยในปจจุบัน
และผูลงทุนหนาใหมที่ไมอยากลงทุนในหุนโดยตรงเพราะกลัวความเสี่ยงที่สูง ซึ่งจะใหความสนใจลงทุนในกองทุน ETF เนื่องจาก
สิทธิประโยชนและคุณสมบัติตาง ๆ ของกองทุน ETF (โปรดดูรายละเอียดจากสวน “ประโยชนตอผูลงทุน”)
นอกจากนั้น การจัดตั้งกองทุน ETF จะชวยกระตุนใหมีการพัฒนาตราสารทางการเงินใหม ๆ เนื่องจากการจัดตั้งกองทุน
ETF เปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนแกผูที่สนใจลงทุนและกอใหเกิดการแขงขันในตลาดทุน สงผลทําใหบริษัททางการเงิน
ตาง ๆ ตองหาทางพัฒนาตราสารทางการเงินประเภทใหม ๆ ที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของผูลงทุนใหมากที่สุด

5
6

กองทุน ETF ที่ชื่อ Diamonds ซึ่งอางอิงและลงทุนตามดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) และจดทะเบียนและซื้อขายที่ NYSE
กองทุน ETF ที่ชื่อ QQQQ ซึ่งอางอิงและลงทุนตามดัชนี Nasdaq-100 และจดทะเบียนและซื้อขายที่ AMEX
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กองทุน ETF ดีอยางไร?

SET Note

ผลกระทบตอผูเกี่ยวของในตลาดทุน (market participants): บลจ. และบล.
กองทุน ETF สรางโอกาสทางธุรกิจใหแกผูที่เกี่ยวของในตลาดทุน (market participants) ซึ่งหลัก ๆ ประกอบดวย (1) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) และ (2) บริษัทหลักทรัพย (บล.)
(1) บลจ.
การอนุญาตใหมีการจัดตั้งกองทุน ETF เปนการเปดโอกาสใหสามารถคิดคนและออกตราสารประเภทใหม ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในปจจุบัน และเพื่อดึงดูดลูกคาใหม ๆ โดยอาจมีการจัดตั้งกองทุน ETF ที่เลือกใชดัชนีอางอิงให
เหมาะสมกับความตองการของผูลงทุน เชน Blue Chip Index หรือดัชนีรายอุตสาหกรรม เปนตน
ถึงแมวากองทุน ETF อาจถูกมองวาเปนตราสารที่จะมาแบงสวนแบงทางการตลาดจากกองทุนรวมประเภท index fund แต
เมื่อทําการศึกษาผลกระทบดังกลาวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา index fund ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการ
ขยายตัวของกองทุน ETF โดยมูลคาสินทรัพยของ index fund ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนในชวงเวลากอน
หรือหลังการมีกองทุน ETF
ภาพที่ 9: เปรียบเทียบมูลคาสินทรัพยสุทธิระหวางกองทุน index fund และ ETF ในสหรัฐอเมริกา
Index fund เติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมวาความนิยมของ ETF จะขยายตัวอยางมาก
ETFs

Unit: Billion USD

Index Funds

226
151
34

66

83

102

16
7
2
97
1996

549
452

386

382

368

325

1999

2000

2001

2002

264
169
1997

1998

ที่มา: Investment Company Institute

2003

2004

(2) บล.
สําหรับบล.แลว การจัดตั้งกองทุน ETF หนึ่งเปรียบเสมือนการมีหลักทรัพยอีกหลักทรัพยหนึ่งเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูลงทุนในปจจุบันและผูลงทุนหนาใหม เพราะถาผูลงทุนตองการที่จะซื้อขายหนวยลงทุน ETF ผูลงทุนจําเปน
จะตองกระทําผานบล.เทานั้น หรือพูดงาย ๆ ก็คือ ยิ่งกองทุน ETF มีมูลคาการซื้อขายมากเทาไร บล.ก็จะไดคา brokerage
fee เปนสัดสวนมากเทานั้น นอกจากนี้กองทุน ETF ยังเปดโอกาสใหบล.ที่ไดรับแตงตั้งใหเปน participating dealers
สามารถทํา arbitrage จากสวนตางทางราคาดังที่ไดอธิบายไวแลวในสวน “กองทุน ETF ทํางานอยางไร” ในหัวขอที่ 5 วา
ดวยเรื่องการทํา arbitrage เนื่องจากบล.เปนผูที่สามารถสงคําสั่งซื้อขายไดทันทีและสามารถขอ create/ redeem ไดโดยตรง
กับบลจ.
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กองทุน ETF ดีอยางไร?

ผลกระทบตอผูลงทุน
ดวยความตองการที่แตกตาง ผูลงทุนสามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ๆ ไดแก (1) ผูลงทุนสถาบันในประเทศ (2) ผูลงทุน
สถาบันตางประเทศ และ (3) ผูล งทุนรายยอย
(1) ผูลงทุนสถาบันในประเทศ ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย กองทุนตาง ๆ บริษัทประกัน เปนตน โดยมีเปาหมายในการ
ลงทุนที่ไมเหมือนกันและมองเห็นประโยชนของกองทุน ETF ที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมไดมีการทํา
market consultation เพื่อศึกษาความตองการที่แทจริงของผูลงทุนสถาบันแตละประเภท การศึกษานี้จะขอกลาวถึง
ประโยชนหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุน ETF ของผูลงทุนสถาบันในประเทศโดยรวม ดังตอไปนี้
 ใชเปนเครื่องมือชวยผูลงทุนสถาบันในประเทศในการบริหารทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมใชวาผู
ลงทุนสถาบันในประเทศทุกสถาบันจะเลือกใชกลยุทธแบบ passive หรือมุงเนนที่จะลงทุนในตราสารทุนเพียงอยาง
เดียว ดังนั้นสําหรับผูลงทุนสถาบันเหลานั้น กองทุน ETF ที่มีอัตราผลตอบแทนเทียบเทากับดัชนีที่ใชอางอิงและ
สามารถซื้อขายได real time ในตลท. จะเปนเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งที่เสริมใหสามารถบริหารทรัพยสิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน ผูลงทุนสถาบัน ก. ลงทุนในตราสารตาง ๆ ไปแลวถึงรอยละ 90 ของ
ทรัพยสินทั้งหมด คงเหลืออีกรอยละ 10 ซึ่งอยากจะลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงไมสูงมากนัก ผูลงทุนสถาบัน
ก. ก็สามารถลงทุนในหนวยลงทุน ETF ไดเลย แทนที่จะตองเลือกวาจะลงทุนในหลักทรัพยใดบางและหาซื้อ
หลักทรัพยนั้น ๆ ตามที่ตองการ หรือลงทุนในหนวยลงทุน ETF ไปกอนแลวคอยหาซื้อหลักทรัพยที่ตองการใน
ภายหลัง
 ลดคาใชจายในการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถือครองอยู โดยปกติแลว ถาผูลงทุนสถาบันในประเทศที่เลือก
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ ก็มักจะลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่ถูกนําไปใชในการคํานวณดัชนี เชน SET 50 Index
เพื่อชวยกระจายความเสี่ยง และมักใชกลยุทธในการลงทุนแบบ passive ดังนั้นถาผูลงทุนสถาบันแปลงสภาพ
หลักทรัพยที่ถือครองอยูมาอยูในรูปหนวยลงทุน ETF ที่มีผูจัดการกองทุนมืออาชีพชวยบริหารจัดการกองทุนอยูแลว
จะชวยลดคาใชจายในการบริหารทรัพยสินดวยตนเองในขณะที่ยังเปนการลงทุนที่ตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ดวย หรือพูดงาย ๆ ก็คือ ณ เวลาหนึ่ง แทนที่ผูลงทุนสถาบันจะถือครองหลักทรัพยกวา 30 หลักทรัพย ก็สามารถ
แปลงสภาพมาถือครองหนวยลงทุน ETF เพียงอยางเดียวได
 สําหรับผูลงทุนสถาบันในประเทศ ที่ไดรับแตงตั้งใหเปน participating dealer สามารถทํากําไรจากการทํา
arbitrage ของสวนตางทางราคาระหวางราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลท. และมูลคาตอหนวย ดังที่ได
อธิบายไวแลวในสวน “กองทุน ETF ทํางานอยางไร” ในหัวขอที่ 5 วาดวยเรื่องการทํา arbitrage
(2) ผูลงทุนสถาบันตางประเทศ ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย กองทุนตาง ๆ บริษัทประกัน เปนตน โดยมีเปาหมายในการ
ลงทุนที่ไมเหมือนกันและมองเห็นประโยชนของกองทุน ETF ที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมไดมีการทํา
market consultation เพื่อศึกษาความตองการที่แทจริงของผูลงทุนสถาบันแตละประเภท การศึกษานี้จะขอกลาวถึง
ประโยชนหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุน ETF ของผูลงทุนสถาบันตางประเทศโดยรวม ดังตอไปนี้
 เปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับผูลงทุนสถาบันตางประเทศที่ตองการลงทุนในประเทศไทยและตองการเพียง
สิทธิประโยชนทางการเงิน (financial benefits) เพื่อชวยลดปญหาเกี่ยวกับกฎขอบังคับตาง ๆ ในการลงทุนใน
ประเทศไทย เชน เรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพยของชาวตางชาติ (foreign limit) ทําใหการลงทุนโดยตรงใน
หลักทรัพยอยางอิสระเปนไปไดยาก เนื่องจาก voting right และสิทธิประโยชนตาง ๆ จะถือครองโดยผูจัดการกองทุน
 ใชเปนเครื่องมือชวยผูลงทุนสถาบันตางประเทศในการบริหารทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนกับ
ผูลงทุนสถาบันในประเทศ ไมใชวาผูลงทุนสถาบันตางประเทศทุกสถาบันจะเลือกใชกลยุทธแบบ passive หรือ
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

18

SET Note

กองทุน ETF ดีอยางไร?

มุงเนนที่จะลงทุนในตราสารทุนเพียงอยางเดียว ดังนั้นสําหรับผูลงทุนสถาบันเหลานั้น กองทุน ETF ที่มีอัตรา
ผลตอบแทนเทียบเทากับดัชนีที่ใชอางอิงและสามารถซื้อขายได real time ในตลท. จะเปนเครื่องมือทางการเงินอีก
ประเภทหนึ่งที่เสริมใหสามารถบริหารทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน ผูลงทุนสถาบัน ก.
ลงทุนในตราสารตาง ๆ ไปแลวถึงรอยละ 90 ของทรัพยสินทั้งหมด คงเหลืออีกรอยละ 10 ซึ่งอยากจะลงทุนในตรา
สารทุนที่มีความเสี่ยงไมสูงมากนัก ผูลงทุนสถาบัน ก. ก็สามารถลงทุนในหนวยลงทุน ETF ไดเลย แทนที่จะตอง
เลือกวาจะลงทุนในหลักทรัพยใดบางและหาซื้อหลักทรัพยนั้น ๆ ตามที่ตองการ หรือลงทุนในหนวยลงทุน ETF ไป
กอนแลวคอยหาซื้อหลักทรัพยที่ตองการในภายหลัง
(3) ผูลงทุนรายยอย จะไดประโยชนหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุน ETF ดังตอไปนี้
เมื่อเทียบกับหุน:
 ชวยกระจายความเสี่ยง โดยปกติแลว ผูลงทุนรายยอยจะมีเงินทุนที่คอนขางจํากัด ทําใหสามารถกระจายการลงทุน
ในหลักทรัพยไดเพียงไมกี่ตัวเทานั้น ผลกระทบที่เกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพยในตลาดจึงคอนขางที่
จะรุนแรง แตเมื่อผูลงทุนรายยอยนําเงินมาลงทุนในกองทุน ETF ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดแบบ
passive โดยมุงเนนใหมีอัตราผลตอบแทนเทียบเทาดัชนีราคาหลักทรัพยที่ใชอางอิง กลาวคือการลงทุนในหนวย
ลงทุน ETF 1 หนวยเปรียบเสมือนการลงทุนในกลุมหลักทรัพยอางอิง ทําใหผูลงทุนสามารถกระจายการลงทุน
ไดมากขึ้น ผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพยจึงไมรุนแรงเทากับการลงทุนดวยตัวเอง
 มีมืออาชีพดูแล และตัดสินใจลงทุนให การลงทุนผานกองทุน ETF ที่มีผูจัดการกองทุนซึ่งเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณในการลงทุนคอยบริหารจัดการลงทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนที่ไดกําหนดไว
อยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ รวมถึงขอมูลขาวสารที่เพียบพรอมกวาการลงทุนดวยตัวเองอีกดวย
 มีกลไกปกปองผูถือหนวยลงทุน ผานทางสํานักงานก.ล.ต. ซึ่งทําหนาที่เปนผูกํากับดูแล และกําหนดกฎเกณฑ
สําหรับธุรกิจจัดการลงทุน รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจลงทุนใหแกผูลงทุน
เมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นๆ เชนพันธบัตรรัฐบาล:
 ใหอัตราผลตอบแทนที่สูง SET Note 5/2006 เรื่อง “30 ป ลงทุนสินทรัพยไทย ประเภทใดใหผลตอบแทนสูงสุด”
ไดทําการศึกษาผลตอบแทนเปรียบเทียบจากการถือสินทรัพยประเภทตางๆ ของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 25182548 พบวาหากผูลงทุนถือสินทรัพยในระยะยาวแลวหุนจะเปนสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงสุดกวารอยละ 2,900
โดยผลตอบแทนที่ไดเปนตัวเงินจากการถือหุนมากกวาที่ไดจากการถือเงินฝากกวา 3 เทาและมากกวาการถือครอง
พันธบัตรกวา 1.5 เทา โดยการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร และญี่ปุน ที่หุนเปนสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนในระยะยาวสูงสุดเชนกัน ดังนั้นการลงทุนในกองทุน
ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเกือบทั้งหมด เปนอีกทางเลือกใหกับผูที่สนใจลงทุนในตราสารทุน
เมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ :
 มีสภาพคลองสูง เนื่องจากกองทุน ETF เปนกองทุนเปดที่จดทะเบียนและสามารถซื้อขายไดในตลท. ผูลงทุน
สามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นผานทางบล.ไดทุกวันทําการและทราบราคาซื้อขายแบบ real time
 เสียคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํากวาการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ เนื่องจากกองทุน ETF มีกล
ยุทธการลงทุนแบบ passive ทําใหคาใชจายในการบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุน (expense ratio) คอนขางต่ํา
(ภาคผนวก 1 และ 2)
อยางไรก็ตาม การลงทุนในกองทุน ETF ก็มขี อเสียบางเชนกัน กลาวคือ ผูลงทุนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการลงทุนได ทําไดแคเพียงคอยตรวจตราดูแลการบริหารจัดการลงทุนใหตรงกับวัตถุประสงค และนโยบายการลงทุนที่กําหนด
ไว ซึ่งเปนปกติทั่วไปของการลงทุนในกองทุนรวมตาง ๆ
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 4: สิทธิประโยชนของผูลงทุนแตละประเภท
ประเภทของผูลงทุน
เงินปนผล
ในกองทุนรวม
เมื่อหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 10 แลว ก็ไมตองนําเงิน
บุคคลธรรมดา
ปนผลที่ไดไปคํานวณรวมกับรายไดอื่น ๆ เพื่อเสียภาษี
ตอนปลายปอีก
นิติบุคคล
1. บริษิทจดทะเบียน ไดรับยกเวนภาษีเงินได*
นําเงินปนผลมารวมคํานวณเปนเงินไดเพียงครึ่งหนึ่ง
2. บริษัทจํากัด
ของจํานวนเงินที่ไดรับ
* กรณีถือหนวยลงทุนไว 3 เดือนกอน และหลังไดรับเงินปนผล
ตารางที่ 5: สรุปขอดีและขอเสีย ของแตละ key stakeholders
ผูที่เกี่ยวของหลัก
ขอดี
- เพิ่มสภาพคลองใหกับทั้งตลาด โดยเพิ่มสภาพ
1. ตลาดทุนไทย
คลองใหกับหนวยลงทุน ETF กลุมหลักทรัพยที่ใช
โดยรวม
อางอิง และตราสารอนุพันธที่อางอิงดัชนีตัว
เดียวกัน
- ขยายฐานผูลงทุน
- กระตุนใหมีการพัฒนาตราสารทางการเงินใหม ๆ
- เปดโอกาสใหสามารถคิดคนและออกตราสาร
2. บริษัทหลักทรัพย
ประเภทใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
จัดการกองทุนรวม
ลูกคาปจจุบันและหนาใหมใหดียิ่งขึ้น

3. บริษัทหลักทรัพย

- เพิ่มรายได (brokerage fee) จากการมีสินคาใหม
ๆ ใหผูลงทุนที่สนใจซื้อขาย เนื่องจากการซื้อขาย
หนวยลงทุน ETF ในตลาดรองจะตองทําผานบล.
เทานั้น
- สําหรับบล. ที่ไดรับแตงตั้งใหเปน participating
dealer สามารถทํากําไรจากการทํา arbitrage ของ
สวนตางทางราคาระหวางราคาซื้อขายหนวยลงทุน
ในตลท. และมูลคาตอหนวย

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เงินไดจากการขายหนวยลงทุน
ไดรับยกเวนภาษีเงินได

รวมเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

ขอเสีย
- ยังไมพบ

- อาจถูกมองวาจะมาแบงสวนแบงทาง
การตลาดจากกองทุนรวมประเภท
index fund อยางไรก็ตามเมื่อดู
ประสบการณหลังมีการจัดตั้งกองทุน
ETF ในประเทศอเมริกาพบวากองทุน
รวมประเภท index fund ยังคงเติบโต
อยางตอเนื่อง เนื่องจากฐานผูลงทุน
ตางกัน
- ยังไมพบ
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ผูที่เกี่ยวของหลัก
4. ผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศโดยรวม7

5. ผูลงทุนสถาบัน
ตางประเทศ
โดยรวม8
6. ผูลงทุนรายยอย

ขอดี
ขอเสีย
- ยังไมพบ
- ใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ลดคาใชจายในการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถือ
ครองอยู โดยการแปลงสภาพจากถือครองและดูแล
กลุมหลักทรัพย มาเปนหนวยลงทุน ETF
- สําหรับผูลงทุนสถาบันในประเทศ ที่ไดรับแตงตั้ง
ใหเปน participating dealer สามารถทํากําไรจาก
การทํา arbitrage ของสวนตางทางราคาระหวาง
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลท. และมูลคาตอ
หนวย
- เปนอีกชองทางของการลงทุนในประเทศไทย เพื่อ - ยังไมพบ
ชวยลดปญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ
เชน foreign limit
- ใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
เมื่อเทียบกับหุน:
บริหารจัดการลงทุนได ซึ่งเปนปกติ
- ชวยกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบจากการ
ทั่วไปของการลงทุนในกองทุนรวม
ปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย เนื่องจากการ
ตาง ๆ
ลงทุนในกองทุน ETF 1 หนวย จะเปรียบเสมือน
การลงทุนในกลุมหลักทรัพยอางอิงทั้งหมด
- มีมืออาชีพดูแล และตัดสินใจลงทุนให เนื่องจาก
กองทุน ETF มีผูจัดการกองทุนซึ่งเปนผูที่มีความรู
และประสบการณในการลงทุนคอยบริหารจัดการ
ลงทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนที่ไดกําหนดไว
- มีกลไกปกปองผูถือหนวยลงทุน ผานทาง
สํานักงานก.ล.ต. ซึ่งทําหนาที่เปนผูกํากับดูแล และ
กําหนดกฎเกณฑสําหรับธุรกิจจัดการลงทุน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ
ลงทุนใหแกผูลงทุน
เมื่อเทียบกับการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นๆ
เชนพันธบัตรรัฐบาล:
- ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนใน
เงินฝากประจํา และพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจาก

7

8

ผูลงทุนสถาบัน ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย กองทุนตาง ๆ บริษัทประกัน เปนตน โดยมีเปาหมายในการลงทุนที่ไมเหมือนกันและมองเห็นประโยชน
ของกองทุน ETF ที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังไมไดมีการทํา market consultation เพื่อศึกษาความตองการที่แทจริงของผู
ลงทุนสถาบันแตละประเภท การศึกษานี้จะขอกลาวถึงประโยชนหลัก ๆ จากการลงทุนในกองทุน ETF ของผูลงทุนสถาบันโดยรวม
เหมือนกัน

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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กองทุน ETF ดีอยางไร?

SET Note

ผูที่เกี่ยวของหลัก

ขอดี
กองทุน ETF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
เกือบทั้งหมด

ขอเสีย

เมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ :
- มีสภาพคลองสูง เนื่องจากกองทุน ETF เปน
กองทุนเปดที่จดทะเบียนและสามารถซื้อขายไดใน
ตลท. ผูลงทุนสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุน
นั้นผานทางบล.ไดทุกวันทําการ
- เสียคาใชจายในการบริหารจัดการต่ํากวาการลงทุน
ในกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ เนื่องจากกองทุน
ETF มีกลยุทธการลงทุนแบบ passive

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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จะทราบไดอยางไรวากองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?

SET Note

จะทราบไดอยางไรวากองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?
กองทุน ETF ก็เหมือนกองทุนอื่น ๆ ที่สามารถมีมากกวาหนึ่งกองทุนขึ้นอยูกับความตองการของผูลงทุน กลาวคือ ณ เวลาหนึ่ง
สามารถมีกองทุน ETF ไดมากกวา 1 กองซึ่งอาจใชดัชนีอางอิงตัวเดียวกันโดยมีผูบริหารกองทุนตางกันไป หรือใชดัชนีอางอิงที่
ตางกันไปแตบริหารโดยบลจ.เดียวก็ได ดังนั้นจึงไมจําเปนวากองทุน ETF ทุกกองทุนจะประสบความสําเร็จเหมือนกันเสมอไป
อยางไรก็ตามดวยความตองการที่แตกตาง ผูเกี่ยวของแตละทานจะวัดความสําเร็จของกองทุน ETF ไมเหมือนกัน ตาม
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ตัวชี้วัดความสําเร็จของกองทุน ETF สําหรับผูเกี่ยวของแตละทาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูเกี่ยวของ

เหตุผล

ตลท. และ ก.ล.ต.
1. มูลคาการซื้อขาย (Daily
Average Volume) และมูลคาการ
ซื้อขายตอขนาดของกองทุน
(Daily Avg Vol/ AUM)
Participating
dealerและบล.

ในการพัฒนาตลาดทุนไทย ตลท. มุงเนนที่จะเพิ่มสภาพคลอง
เพื่อลดปญหาการขาดสมดุลทางสภาพคลองและเสถียรภาพทาง
ราคา

2. ขนาดของกองทุน (Asset Under
Management – AUM)

ผูบริหารกองทุน

รายไดหลักของผูบริหารกองทุนจะมาจากคาบริหารจัดการ
กองทุน (management fee) ซึ่งจะเปนสัดสวนกับขนาดของ
กองทุน กลาวคือยิ่งกองทุนมีขนาดใหญเทาไร รายไดของ
ผูบริหารกองทุนจาก management fee จะมากตามไปดวย

3. Net return (อัตราผลตอบแทน
ของดัชนี – คาใชจายตาง ๆ)

ผูลงทุน

เหมือนการลงทุนอื่น ๆ ผูลงทุนหวังที่จะไดรับผลตอบแทนสุทธิสูง
ที่สุด (หรือ อัตราผลตอบแทนของดัชนีอางอิงหักคาใชจายตาง ๆ)
จากกองทุนรวมที่อางอิงดัชนี

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รายไดหลักของ Participating dealer และบล. จะมาจาก
คาธรรมเนียมจากการ create/redeem หนวยลงทุน และการซื้อ
ขาย กลาวคือยิ่งกองทุนมีมูลคาการซื้อขายมากเทาไร รายไดที่จะ
ไดรับจะมากตามไปดวย
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SET Note

อะไรคือปจจัยที่จะทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ?

อะไรคือปจจัยทีจะทํ
่ จะทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?
จากประสบการณของผูจัดการกองทุน ETF ชั้นนําระดับโลก อาทิเชน Barclays Global Investors (BGI) State Street Global
Advisors (SSgA) (ภาคผนวก 4) ปจจัยหลักที่ทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จดังที่ไดกลาวไวขางตน ประกอบไปดวย
1. มี demand ที่เพียงพอจากผูลงทุนทั้งรายยอยและสถาบันทั้งในและตางประเทศ
2. อางอิงดัชนีที่มีสภาพคลองสูงพอสมควรเนื่องจากสภาพคลองของกองทุน ETF จะถูกจํากัดตามสภาพคลองของกลุม
หลักทรัพยอางอิงที่ถูกรวมคํานวณในดัชนี และเอื้อใหสามารถทํา market making ได
3. มีเครื่องมือทางการเงิน ระบบ กลไก และเกณฑมารองรับการทํางานของกองทุน ETF โดยเฉพาะการทํา arbitrage
และการทํา market making เนื่องจากการทํา arbitrage จะชวยเพิ่มสภาพคลองใหกับทั้งตลาดทุน (โปรดดูรายละเอียด
จากสวน “กองทุน ETF ดีอยางไร”) และการทํา market making จะชวยรักษาสภาพคลองใหกับหนวยลงทุน ETF ทั้งนี้
รวมถึง
- การมี futures contract ที่อางอิงดัชนีเดียวกันเพื่อชวยบลจ.ในการบริหารกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ และ
participating dealer ในการประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด (market risk)
- การอนุญาตใหทําการขายชอรต (short sale) หนวยลงทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิงเพื่อชวยใหสามารถ
ทํา arbitrage ไดอยางคลองตัวมากขึ้น

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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จะทําอยางไรใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?

SET Note

จะทําอยางไรใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?
อยางไรก็ตาม ดวยปจจัยดังกลาวประกอบกับวัฒนธรรมการลงทุนในไทย คงไมใชเรื่องงายที่จะจัดตั้งกองทุน ETF ในไทยใหมี
ขนาดใหญและมีมูลคาการซื้อขายที่สูงมาก เนื่องจาก
 คลายกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย การลงทุนในกองทุนรวมยังไมไดรับความนิยมเมื่อเทียบกับการลงทุน
ในหลักทรัพยตาง ๆ โดยตรง ยิ่งไปกวานั้นกลุมผูลงทุนในกองทุนรวมสวนใหญมักเลือกลงทุนในกองทุนที่มี
นโยบายการลงทุนเชิงรุก (active management) แทนที่จะลงทุนในกองทุนประเภท index fund โปรดดูรายละเอียด
จากภาพที่ 10
 เหมือนประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น ๆ ตลาดทุนไทยไมจูงใจใหมีคนเขามาทําหนาที่เปน market maker ถึงแมวา
จะมีเกณฑออกมารองรับการเปน market maker นานแลวก็ตาม
ภาพที่ 10: เปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนระหวาง Index Fund
และกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของ Index Fund เปนสัดสวนเพียงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับกองทุน
รวมที่ลงทุนในตราสารทุน*
ขอมูล ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2549

100% = 360,000 ลานบาท*
กองทุนรวมประเภทอื่น ๆ
(~ 353,000 ลานบาท)
98

2

Index fund
(~ 7,000 ลานบาท)

* กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนและแบบผสม
ที่มา: SET analysis; SEC

นอกจากนี้ ประโยคที่วาคงไมใชเรื่องงายที่จะจัดตั้งกองทุน ETF ในไทยใหมีขนาดใหญและมีมูลคาการซื้อขายที่สูงมาก ยังถูก
ยืนยันจากการศึกษาประสบการณการจัดตั้งกองทุน ETF ของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ไดแก ออสเตรเลีย จีน
รวมฮองกง เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย) โดยพบวามีเพียง 2 ประเทศเทานั้น (ไดแก จีนรวมฮองกง และเกาหลี) ที่
สามารถจัดตั้งกองทุน ETF ใหประสบความสําเร็จตาม 3 ดัชนีชี้วัดขางตนได (ภาคผนวก 1) ดวยเหตุผลหลักดังนี้
 สําหรับประเทศจีน กองทุน ETF มี demand ที่มากพอจากผูลงทุนตางประเทศ เนื่องจากขอจํากัดการลงทุนของ
ชาวตางชาติในประเทศจีน (หรือที่เรียกวา QFII) ทําใหกองทุน ETF ถือเปนชองทางสําคัญชองทางหนึ่งสําหรับผู
ลงทุนตางประเทศใหสามารถลงทุนในจีนได
 สําหรับประเทศเกาหลี ผูลงทุนสวนใหญมีความคุนเคยกับการลงทุนในกองทุนรวมอยูแลว ดังนั้นจึงไมแปลกอะไรที่
ชาวเกาหลีจะใหความสนใจกับกองทุน ETF ที่มีนโยบายการลงทุนคลาย index fund แตมีคาใชจายที่ต่ํากวาอยาง
เห็นไดชัด
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note

จะทําอยางไรใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ ?

หรือแมกระทั่ง กองทุน ABF ที่ใช iBoxx ABFTH Index เปนดัชนีอางอิง ซึ่งถือไดวาเปนกองทุน ETF กองแรกของไทย ก็มีการ
ซื้อขายที่คอนขางจํากัดนับตั้งแตจัดตั้งมา กองทุน ABF เขาจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ณ วันที่ 27
เมษายน 2549 โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2549 กองทุน ABF มีมูลคาทรัพยสินสุทธิประมาณ 5,500 ลานบาท และมีมูลคาการ
ซื้อขายสะสมตั้งแตจดทะเบียน อยูเพียง 1 ลานบาท
ดังนั้น ถาอยากเห็นกองทุน ETF สําเร็จดังที่กลาวมา ผูที่เกี่ยวของจําเปนจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
1. ทํา market consultation เพื่อสามารถจัดตั้งกองทุน ETF ที่มีคุณสมบัติตาง ๆ (product specification) ที่
ตอบสนองความตองการของกลุมผูลงทุนเปาหมายซึ่งเปนการผสมอยางสมดุลระหวางผูลงทุนรายยอยและผู
ลงทุนสถาบัน กลาวคือเพื่อใหกองทุน ETF มีสภาพคลองจากการซื้อขายของผูลงทุนรายยอยหรือผูลงทุนสถาบันที่ตองการ
ลงทุนเพื่อทํากําไรจากสวนตางของราคา ในขณะที่มีเสถียรภาพพอสมควรจากการถือครองของผูลงทุนสถาบันที่ตองการถือ
แบบระยะยาว ทั้งนี้รวมถึงการเลือกใชดัชนีอางอิงใหเหมาะสมที่ตอบสนองตอความตองการของกลุมผูลงทุนเปาหมายมาก
ที่สุดและที่เอื้อตอการทํา market making เพื่อรักษาสภาพคลอง
2. ทําการตลาดและใหความรูแกผูลงทุนอยางเหมาะสม เพื่อสราง demand และเพื่อสรางวัฒนธรรมการลงทุนใน
กองทุน แทนที่จะเปนการลงทุนในหุนโดยตรง (stock picking) เชน
 สงเสริมใหมีบริการประเภท fee-based advisory กลาวคือบริษัทที่ปรึกษาจะไดรับเงินโดยตรงจากผูลงทุน แทนที่จะ
เปน brokerage fee ซึ่งจะเปนแรงจูงใจทําใหบริษัทที่ปรึกษาแนะนําตราสารประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับนโยบาย
การลงทุนของผูลงทุนนั้น ๆ แทนที่จะพยายามขายหลักทรัพยประเภทหุน
 รวมมือกับธนาคารพาณิชยใหทําหนาที่เปน distribution channel เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีสาขาอยูอยาง
กวางขวางทั่วประเทศ สามารถเขาถึงผูลงทุนหนาใหมไดอยางทั่วถึง
ขอสังเกต
จากการสัมภาษณผูจัดการกองทุน ETF ตางชาติชั้นนํา พบวาปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหกองทุน ETF ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา คือการมีบริการประเภท fee-based advisory ใหกับผู
ลงทุน
เนื่องจาก broker สวนใหญมักไมนิยมขายหนวยลงทุน ETF ถึงแมวาจะไดคาคอมมิชชันจาก brokerage fee
เหมือนกัน ดวยสาเหตุหลักที่วา หลักทรัพยประเภทบร ิษัทจดทะเบียนมักมีบทวิเคราะหหลักทรัพยตาง ๆ และปจจัย
หวือหวาตาง ๆ เปนเครื่องมือชวยในการขาย ตางกับหนวยลงทุน ETF ซึ่งเปนกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนโดยมุงเนน
ใหมีผลตอบแทนเทียบเทากับดัชนีที่อางอิง
ดังนั้นการที่มีบริการประเภท fee-based advisory ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินจะไดรับเงินจากผูลงทุนโดยตรง
ไมใชคาคอมมิชชันจาก brokerage fee จะมีแรงจูงใจทําใหที่ปรึกษาแนะนําตราสารประเภทตาง ๆ ให
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของผูลงทุนนั้น ๆ แทนที่จะพยายามขายหลักทรัพยประเภทหุน
3. พัฒนาระบบ กลไก และแกไข/เพิ่มเติมเกณฑตาง ๆ เพื่อรองรับการทํางานและการทํา arbitrage และการทํา
market making ของกองทุน ETF (โปรดดูรายละเอียดจากตารางที่ 7) เชน
 เกณฑเพื่อรองรับการจัดตั้งและทํา IPO ของกองทุน ETF
 ระบบและเกณฑดานการซื้อขายเพื่อรองรับการ create และ redeem หนวยลงทุน ETF
 ระบบและเกณฑดานการชําระราคาและรับฝากเพื่อรองรับการ create และ redeem หนวยลงทุน ETF

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note
9

 ระบบและเกณฑในการอนุญาตใหทําการขายชอรต (short sale) หนวยลงทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิงเพื่อ
ชวยใหสามารถทํา arbitrage และ market making ไดอยางคลองตัวมากขึ้น
 นอกจากการพัฒนาระบบมารองรับการ create และ redeem หนวยลงทุน ETF แลว จําเปนจะตองอนุญาตให
market maker และ/หรือ PDs สามารถทําชอรตหนวยลงทุน ETF โดยที่มีการ create หนวยลงทุน มารองรับ แทนที่
จะเปนการยืมหนวยลงทุนจากผูลงทุนอื่น เพื่อเปนการ simulate การ create และ redeem แบบ real time เนื่องจาก
ระบบที่รองรับการ create และ redeem แบบ real time มีตนทุนการพัฒนาที่สูงมากสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ฝาย ดังนั้นการ simulate ระบบนี้จึงเปนทางเลือกที่ชวยแกปญหาตนทุนสูงได
4. บริหารจัดการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับผลประโยชนไมมากก็นอย (incentive alignment) เพื่อจูงใจใหแต
ละหนวยงานทําหนาที่ของตน เชน
 Market maker ตกลงรับผิดชอบ (commit) ในการดูแลสภาพคลอง ทั้งนี้สําหรับบางกรณีที่ไมสามารถหาสิทธิ
ประโยชนใหกับ market maker ได บลจ.ก็ยอมจายเงินจาง market maker เพื่อใหมาทําหนาที่นั้น
 จูงใจบล. ใหมีการแนะนําใหผูลงทุนลงทุนในหนวยลงทุน ETF
ตารางที่ 7: ระบบ กลไก และเกณฑตาง ๆ ที่จําเปนจะตองพัฒนา และแกไข/เพิ่มเพื่อรองรับการทํางานของกองทุน
ETF โดยแบงตามโครงสรางและการทํางานหลัก ๆ ของกองทุน ETF
ขั้นตอนหลัก
กิจกรรมหลัก
สวนที่จําเปนจะตองพัฒนาเพิ่มเติม
ผูที่เกี่ยวของ
1. การจัดตั้ง - สรุป product specification ซึ่งรวมไปถึง - ดัชนีที่มีสภาพคลองสูงซึ่งเปนที่ตองการของ - ตลท.
กลุมผูลงทุนเปาหมายและที่เอื้อตอการทํา
การเลือกดัชนีเพื่อมาเปน underlying
ETF ซึ่ง
index
market making
รวมถึงการ
- โครงสรางเพื่อการจัดตั้ง ทั้งนี้รวมไปถึง - โครงสรางที่เหมาะสม
- ก.ล.ต.
ทํา IPO
การจัดหาหุนสําหรับเปน seed money - Seed money ในการจัดตั้ง
- ตลท.
- บลจ.
- บล.
- ก.ล.ต.
- จัดตั้งกองทุน ETF ทํา IPO และจด
- เกณฑที่รองรับการจัดตั้งและการทํา IPO
ทะเบียนในตลท.
รวมทั้งการเขามาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย - ตลท.
และการทํา in-kind transaction ระหวางบลจ.
และบล.
- เกณฑเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
- การแตงตั้ง technical fund advisor ซึ่ง - เกณฑแตงตั้ง technical fund advisor หรือ - ก.ล.ต.
เปนบริษัทตางชาติ
sub fund manager ซึ่งเปนชาวตางชาติเพื่อ
รองรับโครงสรางที่จะมีบลจ. ตางชาติมาชวย
ใหคําแนะนําในเชิงเทคนิค ระบบ และทํา
การตลาด
- การแตงตั้ง Trustee
- มีเกณฑรองรับอยูแลว
- การเขาขอเปน participating dealers
- เกณฑเพื่อรองรับการมี participating dealers - ก.ล.ต.
ซึ่งอาจเพิ่มเติมจากเกณฑ dealer ที่มีอยูแลว - ตลท.
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อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีการอนุญาตใหชอรตหลักทรัพย 50 หลักทรัพยที่ถูกรวมคํานวณใน SET 50 Index

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note

ขั้นตอนหลัก

2. การซื้อขาย
แบบ
primary

3. การซื้อขาย
แบบ
secondary

กิจกรรมหลัก
- การเขาขอเปน market makers

สวนที่จําเปนจะตองพัฒนาเพิ่มเติม
- เกณฑเพื่อรองรับการมี market maker ทั้งนี้
ตลท. จะเปนผูกําหนด spread commitment
ของ market maker ซึ่งอาจไมเทากันทุก
กองทุน ETF ขึ้นอยูกับหลักทรัพยอางอิง
- Create และ redeem ETF Units โดยใช - ระบบทางดานทะเบียนและรับฝากหลักทรัพย
วิธีแบบ in-kind และสามารถ simulate
ที่จะมารองรับการ create และ redeem หนวย
ใหเสมือนวาสามารถการ create และ
ลงทุน ETF แบบ real timeและเกณฑที่จะมา
10
รองรับ
redeem แบบ real time
- เกณฑการชอรตที่อนุญาตให market maker
และ/หรือ PDs สามารถทําชอรตหนวยลงทุน
ETF โดยที่มีการ create หนวยลงทุน มา
รองรับ แทนที่จะเปนการยืมหนวยลงทุนจากผู
ลงทุนอื่น เพื่อเปนการ simulate การ create
11
และ redeem แบบ real time
- เกณฑการเพิ่มและลดจํานวนหนวยลงทุน
ETF ซึ่งเปนผลจากการอนุญาตให create
และ redeem ได real time
- การสงผานขอมูลของดัชนี เพื่อให
- ระบบรองรับการสงผานขอมูลดัชนีราคา
หลักทรัพย โดยความถี่ของการสงจะขึ้นอยูกับ
ผูบริหารกองทุนสามารถ rebalance
portfolio ไดทุกวัน
ความถี่ของการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนในการ
คํานวณดัชนี (index shares) และสัญญาที่จะ
มารองรับ
- ระบบซื้อขาย ซึ่งรวมไปถึง basket order - สามารถใชระบบที่มีอยูได
เพื่อรองรับการซื้อหุนหลายตัวในการ
สั่งซื้อเดียว
- ระบบเพื่อคํานวณและแสดงขอมูลนี้
- แสดงมูลคา NAV แบบ real time
ตลอดเวลาซื้อขาย (IIV - Intraday
Indicative Value) โดยปกติจะแสดง
ขอมูลทุกชวงเวลา 20 นาที (ทางเลือก)
- ซื้อขายหนวยลงทุน ETF เสมือนเปน
- ระบบรองรับการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งอาจ
หลักทรัพยชนิดหนึ่ง
แคเพียงเพิ่มเติมจากระบบเดิมก็ได และเกณฑ
ที่จะมารองรับ สวนดานชําระและรับฝาก
สามารถใชระบบเดิมมารองรับได

ผูที่เกี่ยวของ
- ตลท.

- ตลท.
- บลจ.
- บล.
- ก.ล.ต.
- ตลท.

- ก.ล.ต.

- ตลท.
- บลจ.

- ตลท.

- ตลท.
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เนื่องจากระบบที่รองรับการ create และ redeem แบบ real time มีตนทุนการพัฒนาที่สูงมากสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้นการ
simulate ระบบนี้จึงเปนทางเลือกที่ชว ยแกปญหาตนทุนสูงได
11
เนื่องจากระบบที่รองรับการ create และ redeem แบบ real time มีตนทุนการพัฒนาที่สูงมากสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้นการ
simulate ระบบนี้จึงเปนทางเลือกที่ชว ยแกปญหาตนทุนสูงได
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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SET Note

ขั้นตอนหลัก

4. การจาย
dividend

5. การทํา
arbitrage

กิจกรรมหลัก
- แสดงราคา trading price ของ ETF
สําหรับนักลงทุนที่ตองการซื้อขายหนวย
ลงทุนในตลาดรอง
- มีการรับ dividend จากกลุมหลักทรัพย
อางอิง
- มีการจาย dividend ขึ้นอยูกับนโยบาย
ของกองทุน
- การ short ของหนวยลงทุน และกลุม
หลักทรัพยอางอิง
- การทํา clearing ซึ่งรวมทั้งการโอนและ
ฝาก หุนและ ETF Units ในการ create
และ redeem หนวยลงทุนเพื่อทํากําไร
จากสวนตางทางราคาระหวางหนวย
ลงทุนและ underlying stocks

สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่จําเปนจะตองพัฒนาเพิ่มเติม
- ระบบเพื่อคํานวณและแสดงราคาหลักทรัพย
ของ ETF ซึ่งอาจแคเพียงเพิ่มเติมจากระบบ
เดิมก็ได
- สามารถใชระบบและเกณฑที่มีอยูได

ผูที่เกี่ยวของ
- ตลท.

- ระบบรองรับการจาย dividend ซึ่งอาจใช
ระบบที่มีอยูแลว และเกณฑที่จะมารองรับ

- ตลท.

- ระบบดานการซื้อขายและเกณฑเพื่อรองรับ
การทํา short sale
- ตามขอ 2 และ 3

- ก.ล.ต.
- ตลท.
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SET Note

ทําไมไมใชระบบและเกณฑที่รองรับกองทุน ABF กับกองทุน ETF ?

ในเมื่อประเทศไทยมีกองทุน ETF กองหนึ่งอยูแลวซึ่งก็คือ กองทุน ABF (Asian
Bond Fund) แลวทําไมไมใชระบบและเกณฑที่มีอยูแลว ?
กองทุน ABF หรือกองทุนพันธบัตรเอเชีย ถูกตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินทองถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอชียระยะที่ 2 (Asian Bond Fund 2) โดยริเริ่มจากความรวมมือระหวางธนาคารกลางในภูมิภาค
12
ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟก 11 แหง และสําหรับประเทศไทยไดมีการจัดตั้งกองทุนเปดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟขึ้น
กองทุน ABF ถือเปนกองทุน ETF ประเภทหนึ่ง โดยใช iBoxx ABFTH Index เปนดัชนีอางอิง และมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เปนสวนประกอบของดัชนีอางอิง กองทุน ABF
เขาจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ณ วันที่ 27 เมษายน 2549 โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2549
กองทุน ABF มีมูลคาทรัพยสินสุทธิประมาณ 5,500 ลานบาท และมีมูลคาการซื้อขายสะสมตั้งแตจดทะเบียน อยูเพียง 1 ลาน
บาท
ดังนั้น มักจะมีขอสังเกตวา เนื่องจากกองทุน ABF ไดมีการซื้อขายแลว การที่จะจัดตั้งกองทุน ETF กองตอ ๆ ไปไมนาจะเปน
เรื่องยากโดยสามารถปรับใชเกณฑและระบบที่รองรับกองทุน ABF อยูแลวไดเลย อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาในรายละเอียดของ
ระบบและเกณฑที่รองรับกองทุน ABF พบวา ดวยความแตกตางของสภาพคลองของทรัพยสินที่อางอิง
 เกณฑบางเกณฑยกเวนใหเฉพาะกองทุน ABF เชน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ สน. 20/ 2548 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล (ฉบับที่ 4) หมวด 9 ขอ 42/4
ขอความวา
ในการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟใหแกผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนรายใหญ บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ตอเมื่อไดระบุกรณีดังกลาวและขั้นตอนการ
ดําเนินการอยางชัดเจนในโครงการการจัดการกองทุนรวม โดยใหกระทําไดในการขายหนวยลงทุนดังตอไปนี้
(1) ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟทั่วไป ใหกระทําไดภายหลังจากการขายหนวยลงทุนครั้งแรก
(2) ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินทองถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุมธนาคารกลาง
สมาชิก Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ใหกระทําไดตั้งแตการขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก
 ระบบที่รองรับปจจุบันยังไมคอยเปนแบบอัตโนมัติ และไมรองรับการ create/redeem หนวยลงทุนแบบ real time กลาวคือ
ไมสงเสริมการทํา arbitrage และการทํางานของ market maker (ซึ่งจะชวยเพิ่มสภาพคลองของหนวยลงทุน) ไดดีเทาที่ควร
(โปรดดูรายละเอียดเรื่องการทํา arbitrage สามารถชวยเพิ่มสภาพคลอง ไดจากสวน “กองทุน ETF ดีอยางไร” หัวขอ
ผลกระทบตอตลาดทุนไทยโดยรวม)

12

ไดแก ธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคารกลางฮองกง ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ธนาคารกลางญี่ปุน ธนาคาร
กลางเกาหลี ธนาคารกลางมาเลเซีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด ธนาคารกลางฟลิปปนส ธนาคารกลางสิงคโปร และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งรวม
เรียกวา EMEAP
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ประเทศอื่น ๆ ทํากันอยางไร ?
(ขอมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549)
กรณีศึกษาของกองทุน ETF ที่ประเทศเกาหลี (กองทุน KODEX 200)
 เกาหลี (Samsung Investment Trust) ทําหนาที่เปนผูบริหารกองทุน โดยมีที่ปรึกษากองทุนเปนบริษัทชั้นนําตางชาติ
(BGI) และจัดตั้งโดยรวมมือกับบล. (วิธีปกติทั่วไป)
 กองทุน KODEX 200 ถือวาเปนกองทุน ETF ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประสบ
ความสําเร็จมากในภูมิภาค โดยมีขนาดของ AUM อยูที่ประมาณ 330 ลานเหรียญสหรัฐ และมี daily average volume/
AUM ซึ่งเปนตัวชี้วัดสภาพคลองของกองทุน อยูที่ประมาณรอยละ 3.5 (ภาคผนวก 1)
 ในปนี้ไดมีการจัดตั้งกองทุน ETF ไปแลวอีก 7 กองซึ่งอางอิงดัชนีหมวดอุตสาหกรรม (sectoral indices)
 ปจจัยหลักที่ทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จมากในเกาหลี คือผูลงทุนสวนใหญมีความคุนเคยกับการลงทุนใน
กองทุนรวมอยูแลว ดังนั้นจึงไมแปลกอะไรที่ชาวเกาหลีจะใหความสนใจกับกองทุน ETF ที่มีนโยบายการลงทุนคลาย
index fund แตมีคาใชจายที่ต่ํากวาอยางเห็นไดชัด
ภาพที่ 11: รูปแบบการจัดตั้งกองทุน KODEX 200 ที่ประเทศเกาหลี
Examples of the ETF:

Client
(Investor)

• KODEX 200

Securities
(Creation)

Purchase
Order

ETF

Sources of Liquidity
• ETF Market
Capital
market

Cash

Authorized
Participant

Securities

• Underlying Cash
Markets or via a
program trade
• Futures

Sell
Order

• Cash
• Short ETF
position
• Basket of
securities

Client
(Investor)

Local fund
manager
(e.g.,
Samsung)

Keep the
asset

Trustee (e.g,
Bank, Trust
Company)

• Options

Technical fund
advisor (e.g.,
SSgA, BGI)
Securities
(Redemption)

กรณีศึกษาของกองทุน ETF ที่ประเทศจีนและประเทศไตหวัน (กองทุน China 50 ETF และกองทุน Polaris Taiwan 50)
 บลจ. ในประเทศทําหนาที่เปนผูบริหารกองทุน โดยมีที่ปรึกษากองทุนเปนบริษัทชั้นนําตางชาติ และจัดตั้งโดยรวมมือ
กับบล. (วิธีปกติทั่วไป)
 อยางไรก็ตาม หลังจากจัดตั้งแลว รัฐบาลไดเขามาชวยเหลือเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับกองทุน ETF นี้ ดวยการขอ
create หนวยลงทุน ETF โดยแลกกับกลุมหลักทรัพยอางอิงที่รัฐบาลถือครองอยู
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 กองทุน China 50 ETF ถือวาเปนอีกหนึ่งกองทุน ETF ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ประสบความสําเร็จมากในภูมิภาค โดยมีขนาดของ AUM อยูที่กวา 500 ลานเหรียญสหรัฐ และมี daily average
volume/ AUM อยูที่ประมาณรอยละ 2.5 (ภาคผนวก 1)
 สําหรับกองทุน Polaris Taiwan 50 ถึงแมวาจะเริ่มตนดวยขนาดที่คอนขางใหญ ประมาณ 120 ลานเหรียญสหรัฐ
และปจจุบันมีขนาด AUM อยูที่ประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ แตไมมีสภาพคลองมากเทาที่ควร โดยมี daily
average volume/ AUM อยูเพียงรอยละ 0.8 (ภาคผนวก 1) สาเหตุหลักที่ทําใหกองทุนมีขนาด AUM ใหญ คือรัฐบาล
ไดเขามาชวยโดยแปลงสภาพของกลุมหลักทรัพยที่เคยถืออยูมาเปนหนวยลงทุน ETF ยิ่งไปกวานั้นที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน รัฐบาลยังคงเขามาชวยเพื่อใหเกิดสภาพคลอง โดยการขอ create/ redeem หนวยลงทุน ETF เปนระยะ ๆ
ภาพที่ 12: รูปแบบการจัดตั้งกองทุน China 50 ETF และ Polaris Taiwan 50 ที่ประเทศจีนและไตหวัน
Examples of the ETF:

Government created some ETF units after IPO to
• Convert their existing stocks to ETF units

• China 50 ETF

• Ensure the stability of the fund

• Polaris Taiwan 50

Securities
Client
(Investor)
Purchase
Order

ETF

(Creation)

Sources of Liquidity
• ETF Market

Capital
market

Cash

Authorized
Participant

Securities

• Underlying Cash
Markets or via a
program trade
• Futures

Sell
Order

• Cash
• Short ETF
position
• Basket of
securities

Client
(Investor)

Local fund
manager
(e.g.,
ChinaAMC, Keep the
asset
Polaris)

Custodian (e.g,
Bank)

• Options

Securities

Technical fund
advisor (e.g.,
SSgA, BGI)

(Redemption)

กรณีศึกษาของกองทุน ETF ที่ประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร (กองทุน streetTRACKS S&P/ ASX 200 และกองทุน
streetTRACKS STI)
 บลจ.ชั้นนําตางชาติ (SSgA) ทําหนาที่เปนผูบริหารกองทุน และจัดตั้งโดยรวมมือกับบล. (วิธีปกติทั่วไป)
 เมื่อดูจากตัวชี้วัดความสําเร็จดังที่ไดกลาวไวแลว พบวาทั้ง 2 กองทุนนี้ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร โดย
- กองทุน streetTRACKS S&P/ ASX 200 มีขนาด AUM อยูที่ประมาณ 620 ลานเหรียญสหรัฐ และมี daily
average volume/ AUM อยูเพียงรอยละ 0.56 (ภาคผนวก 1)
- ในขณะที่ กองทุน streetTRACKS STI มีขนาด AUM อยูที่ประมาณ 350 ลานเหรียญสหรัฐ และมี daily
average volume/ AUM อยูเพียงรอยละ 0.03 (ภาคผนวก 1)
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ภาพที่ 13: รูปแบบการจัดตั้งกองทุน streetTRACKS S&P/ ASX 200 และ streetTRACKS STI ที่ประเทศ
ออสเตรเลียและสิงคโปร
Examples of the ETF:

Client
(Investor)

• iShares MSCI EM

Securities
(Creation)

• streetTRACKS S&P/ASX 200
• streetTRACKS STI
Purchase
Order

ETF

Sources of Liquidity
• ETF Market
Capital
market

Cash

Authorized
Participant

Securities

• Underlying Cash
Markets or via a
program trade
• Futures

Sell
Order

• Cash
• Short ETF
position
• Basket of
securities

Client
(Investor)

• Options

Int’l fund
manager
(e.g., SSgA,
BGFA)

Monitor
&
govern

Trustee (e.g,
Bank, Trust
Company)

Securities
(Redemption)

กรณีศึกษาของกองทุน ETF ที่ประเทศฮองกง (กองทุน TraHK หรือที่เรียกกันวา Tracker Fund)
 จุดประสงคหลักในการจัดตั้งกองทุนนี้ แตกตางไปจากกองทุนอื่น ๆ กลาวคือจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนชองทางสําหรับรัฐบาลใน
การปลอยหลักทรัพยตาง ๆ ที่ถือครองอยูใหกลับคืนสูตลาดรอง เนื่องจากรัฐบาลไดเขามาถือครองหลักทรัพยตาง ๆ ไว
เปนจํานวนมากเพื่อชวยแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ (ชวงป 2540 – 2541) ซึ่งกอใหเกิดปญหาสภาพคลองของ
หลักทรัพยตาง ๆ ในตลาดรองในชวงเวลาตอมา
 ดังนั้นกองทุนนี้ไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยบลจ.ของรัฐบาลดวยการนําเอากลุมหลักทรัพยสวนหนึ่งที่รัฐบาลไดถือครองอยูจาก
ชวงวิกฤตมาเปลี่ยนสภาพใหเปนหนวยลงทุน ETF ซึ่งจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยฮองกง และกระจายขายหนวย
ลงทุนจดทะเบียนนี้ใหกับผูลงทุนรายยอยและสถาบันดวยแผนการตลาดที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับผูถือหนวย
 เพื่อไมใหตลาดไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการปลอยหลักทรัพยที่รัฐบาลเคยถือครองกลับสูตลาดรอง เมื่อกระจาย
ขายหนวยลงทุนสวนแรกจนหมด รัฐบาลจึงคอย ๆ นําเอากลุมหลักทรัพยสวนที่เหลือออกมาแปลงสภาพใหเปนหนวย
ลงทุน ETF อีก และทําการกระจายขายหนวยลงทุนจดทะเบียนนี้ใหกับผูลงทุนรายยอยและสถาบันดวยแผนการตลาดที่
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับผูถือหนวย เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง (Tap mechanism)
 ภายหลังจากการปลอยหลักทรัพยที่รัฐบาลเคยถือครองกลับสูตลาดรองตามที่ไดวางแผนไว ไดใหบลจ.ชั้นนําตางชาติ
(SSgA) เขามาเปนผูดูแลกองทุนนี้แทน
 ปจจุบัน กองทุน TraHK มีขนาด AUM ที่ใหญมากอยูที่ประมาณ 3,500 ลานเหรียญสหรัฐ แตมี daily average
volume/ AUM อยูเพียงรอยละ 0.21 (ภาคผนวก 1) สาเหตุหลักที่ทําใหกองทุน TraHK มีสภาพคลองต่ํา คือ
- เปนกองทุน ETF เดียวที่ไมมี market maker คอยดูแลสภาพคลอง
- ดวยแผนการตลาดแบบใหสิทธิประโยชนทางภาษี เปนแรงจูงใจทําใหผูถือหนวยลงทุนสวนใหญถือครอง
หนวยลงทุนในระยะยาว ไมนิยมซื้อขายเพื่อทํากําไรจากสวนตางทางราคา
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ภาพที่ 14: รูปแบบการจัดตั้งกองทุน TraHK ที่ประเทศฮองกง
Examples of the ETF:

Client
(Investor)

• TraHK

Securities
(Creation)

Purchase
Order

ETF

Securities
Capital
market

Cash

Authorized
Participant

Securities

Sell
Order

Cash Government via
its subsidiary
ETF (EFIL)

• Cash
• Short ETF
position
• Basket of
securities

Client
(Investor)

Int’l fund
manager
(e.g., SSgA,
Monitor
ETF
BGFA)
&
govern

Trustee (e.g,
Bank, Trust
Company)

• Decided to off-load their
holdings with minimal
market impact
Securities
(Redemption)

• Was set up to do the IPO
and phased out after that
by pursuing tap mechanism

สรุปบทเรียนที่ทําใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ
จากการสัมภาษณผูบริหารกองทุน ETF ตางชาติชั้นนํา และ market maker ตางชาติชั้นนําที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดตั้ง
กองทุน ETF ในตางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนี้ พบวา
สิ่งที่ชวยใหกองทุน ETF ประสบความสําเร็จ
 มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งรวมถึงดัชนีที่ใชอางอิง ที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูลงทุนเปาหมาย
เชน กองทุน China 50 ETF มีคุณสมบัติพิเศษชวยลดปญหาเรื่อง QFII โดยเปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับผูลงทุน
ตางชาติที่ตองการลงทุนในประเทศจีน
 กลุมผูลงทุนเปาหมายเปนการผสมอยางสมดุลระหวางผูลงทุนรายยอยและผูลงทุนสถาบัน กลาวคือเพื่อให
กองทุน ETF มีสภาพคลองจากการซื้อขายของผูลงทุนรายยอยหรือผูลงทุนสถาบันที่ตองการลงทุนเพื่อทํากําไรจาก
สวนตางของราคา ในขณะที่มีเสถียรภาพพอสมควรจากการถือครองของผูลงทุนสถาบันที่ตองการถือแบบระยะยาว
(เชน กองทุนภาครัฐ)
 บริหารจัดการใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับผลประโยชนไมมากก็นอย (incentive alignment) ซึ่งจะทําให
- Market maker ตกลงรับผิดชอบ (commit) ในการดูแลสภาพคลอง ทั้งนี้สําหรับบางกรณีที่ไมสามารถหาสิทธิ
ประโยชนใหกับ market maker ได บลจ.ก็ยอมจายเงินจาง market maker เพื่อใหมาทําหนาที่นั้น
- จูงใจใหมีการแนะนําใหผูลงทุนลงทุนในหนวยลงทุน ETF
 จัดใหมี distribution channel ที่สามารถเขาถึงกลุมผูลงทุนเปาหมาย เชน ผานธนาคารพาณิชย internet trading
 สงเสริมใหมีวัฒนธรรมการลงทุนในกองทุนที่อางอิงดัชนี เชน
- ทําการตลาดและใหความรูถึงประโยชนของการลงทุนในกองทุนรวม
- สงเสริมใหมีบริการประเภท fee-based advisory โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะไดรับเงินจากผูลงทุนโดยตรง ไมใช
คาคอมมิชชันจาก brokerage fee ซึ่งจะเปนแรงจูงใจทําใหที่ปรึกษาแนะนําตราสารประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
นโยบายการลงทุนของผูลงทุนนั้น ๆ แทนที่จะพยายามขายหลักทรัพยประเภทหุน
สายงานวิจัยและขอมูลสารสนเทศ
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SET Note

ประเทศอื่น ๆ ทํากันอยางไร ?

สิ่งที่มักทําใหกองทุน ETF ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
 จัดตั้งกองทุน ETF เพียงเพื่ออยากจะมีบาง หรือเพื่อจุดประสงคอื่น ๆ โดยไมไดคํานึงถึงความตองการของผู
ลงทุน เชน กองทุน TraHK ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนชองทางใหกับรัฐบาลในการปลอยหลักทรัพยตาง ๆ ที่ถือครองอยูให
กลับคืนสูตลาดรอง
 ไมมี market maker มาดูแลสภาพคลอง สงผลทําใหกองทุน ETF ขาดสภาพคลอง
 ไมมีเครื่องมือทางการเงิน ระบบ และกฎเกณฑมารองรับการทํา arbitrage และ market making เชน
- กลุมหลักทรัพยอางอิงขาดสภาพคลอง
- ไมมีตราสารอนุพีนธที่อางอิงดัชนีเดียวกัน
- ไมอนุญาตใหทําการขายชอรตทั้งหนวยลงทุน ETF และกลุมหลักทรัพยอางอิง
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ภาคผนวก 1: Key findings of selected ETFs in Asia
Name of ETF

Primary
Exchange

# of
Securities
in Fund

Inception
date

IPO Size*
(Mil USD)

AUM
(Mil USD)

Daily Avg
Vol**
(Mil USD)

Daily Avg
Vol / AUM
(%)

Mgmt
fee
(bp)

Expense
Ratio
(bp)

1,887.29

560.00

29.67

0.0

76.0

BGFA

N/A

JPMorgan
Chase

N/A

Mgmt
Company

Fund
advisor

Trustee

Custodian

Emerging Market
iShares MSCI Emerging
Markets Index Fund
Australia

AMEX

258

7-Apr-03

~25

streetTRACKS S&P / ASX
200

ASX

201

27-Aug-01

95

616.59

3.47

0.56

27.5

28.6

SSgA

N/A

SSgA

N/A

streetTRACKS S&P / ASX
50
China, incl Hong Kong

ASX

50

27-Aug-01

53

32.53

0.04

0.11

27.5

28.6

SSgA

N/A

SSgA

N/A

China 50 ETF

Shanghai

50

23-Feb-05

660

514.60

11.48

2.23

50.0

60.0

China Asset
Mgmt

SSgA &
SSB

N/A

Tracker Fund of Hong
Kong (TraHK)

HKEx

33

12-Nov-99

4300

3,527.85

7.34

0.21

5.0

10.0

SSgA

N/A

SSB

Industrial and
Commercial
Bank of China
N/A

iShares FTSE / Xinhua
China 25
Korea

NYSE

25

8-Oct-04

~100

672.05

46.10

6.86

74.0

74.0

BGFA

N/A

Multiple
trustees

N/A

Kodex 200

KRX

100-150

14-Oct-02

139

331.61

10.99

3.31

40.0

67.0

BGI

HSBC

N/A

iShares MSCI South
Korea Index Fund
Singapore

NYSE

73

10-May-00

~30

326.65

58.03

17.77

0.0

74.0

Samsung
Investment
Trust
BGFA

N/A

JPMorgan
Chase

N/A

streetTracks Straits Times
Index
iShares MSCI Singapore
Index Fund
Taiwan

SGX

48

17-Apr-02

24

353.72

0.11

0.03

0.0

28.0

SSgA

N/A

N/A

NYSE

40

12-Mar-96

Not
disclosed

181.12

7.37

4.07

0.0

59.0

BGFA

N/A

DBS
Trustee
JPMorgan
Chase

iShares MSCI Taiwan
Index Fund
Polaris Taiwan 50

NYSE

98

20-Jun-00

~80

1,619.45

41.59

2.57

0.0

59.0

BGFA

N/A

TSE

50

30-Jun-03

115

1,001.38

7.97

0.80

32.0

37.0

Polaris
Securities
Investment

SSgA

NYSE

74

12-Mar-96

Not
disclosed

330.64

6.93

2.10

0.0

59.0

BGFA

N/A

JPMorgan
Chase
N/A

N/A

N/A
Chinatrust
Commercial
Bank

Malaysia
iShares MSCI Malaysia
Index Fund

JPMorgan
Chase

N/A

* Information provided by BGI or SSgA
** Daily average volume for the past 6 months
Source: Bloomberg as of August 4, 2006
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ภาคผนวก 2: ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมแบบ index fund ในประเทศไทย
1AMSET50

FAM50BP

FAM50LTF

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee)
≤ 0.25%
1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee)
≤ 0.25%
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (switching fee)
≤ 0.25%
1.4 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (เก็บเขากองทุน)
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง)
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่จายจริง
2.2 คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย
< 0.3% ของมูลคาหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน
2.3 คาธรรมเนียมในการโอนคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝาก
2.4 คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
2.5 คาธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหม
3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) (% of NAV ตอป)
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
0.43
≤ 0.45
≤ 1.5
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)
0.06
≤ 0.055
≤ 0.11
3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee)
0.11
≤ 0.12
≤ 0.14
3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน
ตามที่จายจริง
3.5 คาจัดทํารายงานประจําป
0.01
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
3.6 คาใชจายในการสอบบัญชี
0.01
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
3.7 คาใชจายอื่น ๆ*
0.02
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% of NAV ตอป)
4.1 ในชวงเสนอขายหนวงลงทุนครั้งแรก
ตามที่จายจริง แตไมเกิน 0.1

AJFLTF50

AJFRMF100

M-S50

0.25
0.5
0.25
-

-

-

-

10฿/1000unit
-

50฿/case
ตามที่จายจริง
-

0.50
0.06
0.125
-

0.5
0.04
0.125
-

0.42
0.06
0.11
0.04
0.16

-

-

-

0.665

0.79

( ของ FAM50LTFจะ ไมเกิน 2 MB)
4.2 ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
5. สัดสวนคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม/NAV
0.64
0.685
* คาใชจายอื่น ๆ เชน คาไปรษณียากร, คาประกาศหนังสือพิมพ, คาใชจายงานทะเบียนกองทุน (Registration Expenses), คาประกาศแจงความ, คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน
Source: หนังสือชี้ชวนของกองทุน
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ภาคผนวก 2: ตารางเปรียบเทียบคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมแบบ index fund ในประเทศไทย (ตอ)
SCBSET

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee)
1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee)
0.1
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (switching fee)
≤ 1.2
1.4 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (เก็บเขากองทุน)
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง)
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
10฿/1000unit
2.2 คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย
2.3 คาธรรมเนียมในการโอนคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝาก
2.4 คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุน
2.5 คาธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหม
3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expenses) (% of NAV ตอป)
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
0.80135
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)
0.05342
3.3 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee)
0.16027
3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน
3.7 คาจัดทํารายงานประจําป
0.0102
3.8 คาใชจายในการสอบบัญชี
0.0178
3.12 คาใชจายอื่น ๆ *
0.02602
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% of NAV ตอป)
4.1 ในชวงเสนอขายหนวงลงทุนครั้งแรก
-

UOBSAS100

TMB50DV

TMB50

0.5
0.5
0.5
-

0.25

0.25

0.25

10฿/500unit
ตาม bank กําหนด
50฿/case
-

5฿/1000unit
-

5฿/1000unit
50฿/case

-

≤ 1.7
≤ 0.078
≤ 0.12
-

0.45
0.04
0.06
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง

0.42
0.04
0.06
0.04

0.45
0.04
0.06
-

≤ 0.5

-

-

-

0.56

-

4.2 ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
≤ 0.5
5. สัดสวนคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม/NAV
1.08914
* คาใชจายอื่น ๆ เชน คาไปรษณียากร, คาประกาศหนังสือพิมพ, คาใชจายงานทะเบียนกองทุน (Registration Expenses), คาประกาศแจงความ, คาภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน
Source: หนังสือชี้ชวนของกองทุน
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ภาคผนวก 3: ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาใชจายระหวางกองทุน ETFs และ Open-Ended Mutual Funds
Expenses of ETFs VS Open-ended mutual funds in the US
Average Expense
ETFs
Ratio (bps)
US Broad Markets
22
US Large Cap
19
US Mid Cap
22
US Small Cap
21
Value/Growth
24
US Sector
43
International Equity
56
All Equity
39
Fixed Income
17

Open-end Mutual Funds
Actively Managed Domestic Equity
Actively Managed Int’l Equity
Passive/Indexed Domestic Equity
Passive/Indexed Int’l Equity
Passive/Indexed Fixed Income

Average Expense
Ratio (bps)
155
189
75
95
39

Source: Morgan Stanley Strategies, October 12, 2004

Expenses of ETFs VS Open-ended mutual funds in the Europe
Average Expense
ETFs
Open-end Mutual Funds
Ratio (bps)
European Sector Exposure
Average Actively Fund TER
50
US Sector Exposure
Average Index Fund TER
55
Global Sector Exposure
Average Bond Fund TER
84
Country Exposure Europe
41
Country Exposure US
40
Country Exposure Japan
70
Style
58
Regional Exposure Europe
47
Regional Exposure Global
48
Fixed Income
17
All Equity
46
Average Overall ETFs
43

Average Expense
Ratio (bps)
162
120
99

Source: Morgan Stanley Strategies, October 12, 2004
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ภาคผนวก 4: Profile of well-reputed ETF managers

Manager
BGI (Barclays Global Investors)
SSgA (State Street Global
Advisors)
Bank of New York
Nomura Asset Management
Lyxor International AM
Total

No. of ETFs
149
51

AUM(U$ bn)
195
93

Market Share %
46.8
22.2

6
5
19
226

30
16
13
347

7.2
3.9
3.1
83.2

Source: Morgan Stanley, ETFs end of year 2005 review
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