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แถลงขาวรวมของสมาชิก EMEAP เรื่อง การประกาศการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง
(Asian Bond Fund 2)
กลุมธนาคารกลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและแปซิซิกจํานวน 11 แหง (Executives' Meeting of East
Asia and Pacific Central Banks หรือ EMEAP) มีความยินดีในการประกาศจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่
สอง (Asian Bond Fund 2) ซึ่งเปนการดําเนินการตอเนื่อง หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งกองทุน
พันธบัตรเอเชียระยะที่ 1 (ABF1) ซึ่งลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลของประเทศสมาชิก EMEAP 8
ประเทศ (ไมรวมญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) ในสกุลดอลลาร สรอ. เมื่อเดือนมิถุนายน 2546 กองทุน
ABF2 นี้ จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและ กึ่งรัฐบาลของ<ประเทศสมาชิก EMEAP 8 ประเทศ ในสกุลเงิน
ทองถิ่น
การจัดตั้งกองทุน ABF2 เปนความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของการรวมมือของธนาคารกลางในภูมภิ าคนี้ กลุม
สมาชิก EMEAP เชื่อมั่นวาการริเริ่มจัดตั้งกองทุน ABF2 จะนํามาซึ่งประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาตลาด
พันธบัตรในภูมิภาคเอเชีย กองทุน ABF2 นี้ จะมีบทบาทในการจุดประกายสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินใหมๆ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการลงทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะเอื้อใหตลาดตราสารหนี้ของแตละประเทศและของภูมิภาคมีความกวางและความลึกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหตวั กลางทางการเงินทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว
จากการประกาศใหทราบแลวครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายน 2547 วาโครงสรางของกองทุน ABF2 จะ
ประกอบดวย 2 สวน คือ Pan-Asian Bond Index Fund (PAIF) และ Fund of Bond Funds (FoBF) โดย PAIF จะ
เปนกองทุนทีจ่ ะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินทองถิ่นของสมาชิก EMEAP 8
ประเทศ ในขณะทีก่ องทุน FoBF นั้น จะมีโครงสรางเปนสองระดับ (Two-layered structure) คือ มีกองทุนหลัก
(Parent fund) ซึ่งจะเขาไปลงทุนในกองทุนยอย (Sub-funds) 8 กองทุน ในแตละประเทศ โดยในแตละกองทุน
ยอยจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลสกุลเงินทองถิ่นในแตละประเทศสมาชิก ทั้งนี้ กองทุน PAIF และ
กองทุนยอยในแตละประเทศ จะบริหารการลงทุนในลักษณะเชิงรับ (Passively managed) เมื่อเทียบกับดัชนี
อางอิงรวมและดัชนีอางอิงรายประเทศ ตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากแผนภาพประกอบแสดงโครงสรางกองทุน
ตามภาคผนวก 1 และ ตารางสรุปลักษณะทีส่ ําคัญของกองทุน PAIF และกองทุนยอย ตามภาคผนวก 2

กองทุน ABF2 ของกลุมสมาชิก EMEAP จะมีขนาดประมาณ 2 พันลานดอลลาร สรอ. โดยจะแบงการลงทุนใน
กองทุน PAIF และ FoBF ในจํานวนที่เทาๆ กัน กลุมประเทศสมาชิกไดพิจารณาขนาดของเงินลงทุนอยาง
รอบคอบ เพื่อใหมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไมสูงเกินไปจนไปแยงการลงทุนของภาคเอกชน หรือไมต่ําเกินไปจนไม
กอใหเกิดขนาดประหยัดของการลงทุนที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของกองทุน
ในระยะแรกเงินลงทุนในกองทุน ABF2 จะมาจากกลุมธนาคารกลางของประเทศสมาชิก EMEAP
เทานั้น และในระยะตอไป จะเปดใหนักลงทุนอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน และประเทศนอกกลุม EMEAP สามารถเขา
รวมลงทุนได ในชั้นนี้ กองทุน PAIF จะจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร และจะนําหนวยลงทุนเขาจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศฮองกง ในระยะตอไป อาจมีการพิจารณานํากองทุน PAIF ไปจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศสมาชิกอื่นๆ เพิ่มเติมไดหากเห็นวาเหมาะสม สําหรับ 8 กองทุนยอยนั้น
จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน 8 ประเทศ รวมทั้งนําเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม
กองทุน ABF2 จะชวยจุดประกายความสนใจของนักลงทุนตางประเทศใหเขามาลงทุนในพันธบัตร
เอเชียผานกองทุนที่บริหารในลักษณะเชิงรับ (Passively managed bond funds) ซึ่งเปนชองทางในการลงทุนที่
สะดวกและตนทุนต่ํา อีกทั้งจะชวยกระตุน และสงเสริมใหมีการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดพันธบัตร
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งตอผูออกตราสารและผูลงทุนในภูมภิ าคนี้ เห็นได
จากสมาชิก EMEAP บางประเทศในภูมภิ าคไดเริม่ ที่จะทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑและระบบภาษี
เพื่อใหเอื้อตอการลงทุนขามประเทศมากขึน้ รวมทั้งในระดับประเทศ บางประเทศไดเริ่มปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ใหสามารถซื้อขายหนวยลงทุนที่เปน Exchange Traded Funds (ETF) ได เพื่อใหตนทุนของนักลงทุนรายยอย
ต่ําลง เหมาะสําหรับการขยายหนวยลงทุนไปสูนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนประเภทสถาบันประเภทตาง ๆ ได
อยางกวางขวางและทั่วถึง
ประโยชนเพิม่ เติมอีกประการหนึ่งที่เปนผลจากการจัดตัง้ กองทุนนี้ คือ จะชวยสงเสริมใหเกิดดัชนี
อางอิงสําหรับการลงทุนในตลาดพันธบัตรเอเชีย ที่มีความโปรงใส เชื่อถือได และสามารถลงทุนตามได
(replicable) ซึ่งจะเปนองคประกอบของโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาตลาด
พันธบัตร กลุมประเทศสมาชิก EMEAP ไดรวมกับบริษทั International Index Company (เดิมชื่อ iBoxx) อยาง
ใกลชิด ในการจัดทําดัชนีอางอิงของตลาดพันธบัตร เอเชีย ที่จะมีแหลงขอมูลราคาพันธบัตรจากผูรว มตลาด
หลากหลาย ซึ่งจะสงผลใหราคาพันธบัตรในดัชนีอางอิงเปนกลางและนาเชื่อถือ ทั้งนี้ iBoxx จะเผยแพรหลักเกณฑ
และวิธีการสรางดัชนีอางอิงนี้แกสาธารณะ เพื่อใหภาคเอกชนอื่นๆ สามารถนําไปใชในการลงทุนหรือดัดแปลง
การลงทุนใหเหมาะกับความตองการได อีกทั้งดัชนีอางอิงนี้ สามารถนําตราสารอนุพันธมารวมเปน
องคประกอบในโครงสรางของดัชนีไดดวย
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รายชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพทติดตอของผูแทนกลุมประเทศสมาชิก EMEAP
ธนาคารกลางออสเตรเลีย
ธนาคารกลางสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ธนาคารกลางฮองกง
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย
ธนาคารกลางญี่ปุน
ธนาคารกลางเกาหลี
ธนาคารกลางมาเลเซีย
ธนาคารกลางนิวซีแลนด
ธนาคารกลางฟลิปปนส
ธนาคารกลางสิงคโปร
ธนาคารแหงประเทศไทย

Guy Debelle (กาย ดีเบล)
Chen Jing (เชน จิง)

61 2 9551 8400
86 10 6619 4853

Thomas Chan (โทมัส ชาน)
Rasmo Samiun (ราสโม ซาเมียม)
Atsushi Takeuchi (อัตสุชิ ทาเกอูชิ)<
Heung-Sik Choo ฮึง ซิก ชู)<
Abu Hassan Alshari Yahaya (อาบู ฮัสซัน อัลซารี ยา
ฮายา)
Kelly Eckhold (เคลลี เอคโฮล)
Editha S. Alido (อีดิทตา เอส อะลีโด
Corinna Chan (คอรินนา ชาน)
นพวรรณ มหามุสิก

852 2878 1480
62 21 381 8100
81 3 3277 2915
82 2 759 5202
60 3 2691 9335
64 4 471 3879
63 2 524 6760
65 6229 9923
66 2 283 5402

ธนาคารแหงประเทศไทย
16 ธันวาคม 2547
รายละเอียดเพิม่ เติม

