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แถลงขาวรวมของสมาชิก EMEAP
เรื่อง โครงสรางของกองทุนพันธบัตรเอเชีย 2 (Asian Bond Fund 2 – ABF2)
สมาชิก EMEAP หรือ Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks ประกอบดวย
ธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกจํานวน 11 แหง มีความยินดีทจี่ ะรายงานใหทราบถึงความ
คืบหนาของการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียในระยะที่สอง หรือ ABF2 ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรเอเชีย สกุล
ทองถิ่น
ABF2 เปนการดําเนินการตอเนื่องจากความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่หนึ่ง หรือ
ABF1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 ซึ่งขณะนี้ กองทุน ABF1 สามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลสกุล
ดอลลาร สรอ. ของสมาชิก EMEAP ไดครบแลว
การริเริ่มจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียเปนการแสดงถึงความรวมมือของประเทศในภูมภิ าคที่มุงจะพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชีย ซึ่งกลุมสมาชิก EMEAP เชื่อวาการจัดตัง้ กองทุน ABF2 จะมีผลตอการพัฒนาตลาดพันธบัตรใน
ภูมิภาคอยางมาก ทั้งนี้ ABF2 จะสงเสริมใหมีการพัฒนากองทุนพันธบัตรที่บริหารโดยอิงกับดัชนีอา งอิง (index
bond fund) ที่ลงทุนในตลาดพันธบัตรภูมภิ าค รวมทั้งจะชวยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดพันธบัตรของแต
ละประเทศและของภูมภิ าคอีกดวย
กลุมสมาชิก EMEAP ไดทําการศึกษาในระยะแรกเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางตางๆ ของกองทุน
ABF2 และไดขอสรุปในเบื้องตนวาองคประกอบ ของกองทุน ABF2 จะประกอบดวย 2 สวน คือ Pan-Asian
Bond Index Fund (PAIF) และ Fund of Bond Funds (FoBF) ดังแผนภาพประกอบตามแนบ ซึ่งกองทุน ABF2 นี้
จะบริหารการลงทุนในลักษณะเชิงรับ (Passive management) ตามดัชนีอางอิงรวม และดัชนีอางอิงรายประเทศ
(a set of predetermined benchmark) ที่กําหนดไว โดยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาล สกุลทองถิ่น
ของกลุมสมาชิก EMEAP นอกจากนี้ โครงสรางของ ABF2 ที่กําหนดขึ้นดังกลาวจะเอื้อตอการลงทุนของนัก
ลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ดวย

PAIF เปนกองทุนในลักษณะ single index fund ที่จะลงทุนในพันธบัตรสกุลทองถิ่นของสมาชิก
EMEAP ซึ่งจะเปนชองทางในการลงทุนที่สะดวกและประหยัดสําหรับนักลงทุนในภูมภิ าคและนักลงทุน
ตางประเทศทีต่ องการกระจายการลงทุนในตลาดพันธบัตรในภูมภิ าคเอเชีย
FoBF มีลักษณะเปนกองทุนที่มีสองระดับ (two-layered structure) กลาวคือ มีกองทุนหลัก (Parent
fund) เขาไปลงทุนในกองทุนยอย (Sub-fund) ในแตละประเทศสมาชิก ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรสกุลทองถิ่นของ
ประเทศสมาชิก กองทุนยอยมีวตั ถุประสงคที่จะใหนักลงทุนภายในประเทศสามารถลงทุนในเครื่องมือหรือตรา
สารที่มีตนทุนต่ําและมีดัชนีอางอิง รวมทั้งทําใหนกั ลงทุนทั้งในและนอกภูมภิ าคเอเชียมีความคลองตัวในการ
เลือกลงทุนในกองทุนยอยของแตละประเทศได
สําหรับการกําหนดขนาดของกองทุน ABF2 นั้น สมาชิกกลุม EMEAP จะพิจารณาอยางรอบคอบในการ
กําหนดขนาดของกองทุน เพื่อที่จะไมใหเกิดผลกระทบกับการลงทุนของภาคเอกชน
สมาชิก EMEAP แตละประเทศสามารถใชโอกาสที่ไดรับความสนใจและแรงสนับสนุนจากการรวม
ลงทุนในกองทุน ABF2 เพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศตามความเหมาะสมตอไป โดยสมาชิก EMEAP
แตละประเทศ ดวยความรวมมือกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางตลาด
พันธบัตรภายในประเทศ โดยการระบุถึงปญหาและพิจารณาแนวทางแกไขและลดอุปสรรคในดานกฎหมาย
กฎเกณฑตางๆ อุปสรรคดานภาษีในแตละประเทศ ซึ่งจะชวยใหมีผลิตภัณฑทางการเงินประเภทตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น
กลุมสมาชิก EMEAP มีความยินดีที่ทราบวากลุมความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ ไดริเริ่มและผลักดัน
การพัฒนาตลาดพันธบัตรทองถิ่นและตลาดพันธบัตรภูมิภาค และกลุมสมาชิก EMEAP เชื่อวาการพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชียเหลานี้ มีวัตถุประสงครวมกันและสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือของประเทศตางๆ ในการ
สงเสริมประสิทธิภาพของภาคการเงินในภูมิภาคโดยรวมกันพัฒนาตลาดพันธบัตร
กลุมสมาชิก EMEAP จะไดหารือตอไปกับผูเชี่ยวชาญในตลาดพันธบัตร เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสราง
ที่เหมาะสมสําหรับกองทุน ABF2 และจะรายงานความคืบหนาใหสาธารณชนทราบในโอกาสตอไป
หมายเหตุ : สมาชิก EMEAP ประกอบดวยธนาคารกลาง 11 แหง ดังนี้ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขต
ปกครองพิเศษฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ประเทศไทย
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