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รูจัก GOLD ETF

ETF คือ อะไร
Exchange Traded Fund (ETF) คือ กองทุนเปดที่จดทะเบียนและซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย ซ้ือขายสะดวกเหมือนหุน แตกระจายความเส่ียงเหมือน Index Fund 
ที่เสียคาบริหารจัดการตํ่ากวากองทุนอื่นๆ กองทุน ETF สามารถอางอิงสินคาได
หลายประเภท เชน ดัชนีราคาหลักทรัพย (Equity ETF) ดัชนีราคาตราสารหน้ี 
(Bond ETF) และ ดัชนีราคาทองคํา (Gold ETF)

โดย ETF มีลักษณะสําคัญดังนี้
- ทําการซ้ือขายได real time ผานโบรกเกอรเทาน้ัน เสมือนเปนหุนๆ หน่ึง
- ผลตอบแทนของ ETF จะใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง
- สินทรัพยที่กองทุนถือ เปนพอรตการลงทุนในดัชนีอางอิง
- ไมมีกําหนดอายุโครงการ
- มีคุณสมบัติพิเศษที่สงเสริมการทํา market making และ arbitrage สงผลให
ราคาซ้ือขายของหนวยลงทุนใกลเคียงกับมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย 
(Intraday Indicative Value: IIV)



กองทุนรวมทองคํา คือ อะไร
 กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหลักในการสรางผลตอบแทนจากการมีฐานะการ

ลงทุนในทองคําแทง ทั้งน้ีไมวาการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคําแทงน้ัน
จะมีเงื่อนไขหรือไม
 “ฐานะการลงทุนในทองคําแทง” หมายถึง มูลคาการลงทุนในทองคําแทง ไมวา
จะเปนการลงทุนโดยทางตรงหรือทางออมผานตราสารหรือสัญญาที่ใหผลตอบแทน
โดยอางอิงกับราคาทองคําแทง

GOLD ETF  คือ
 กองทุนรวมทองคําที่เปนกองทุน ETF และมีนโยบายสรางผลตอบแทนที่

อางอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง

รูจัก GOLD ETF



GOLD ETF หมายถึง กองทุนรวมทองคําที่เปนกองทุน ETF และมีนโยบายสราง
    ผลตอบแทนที่อางอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคําแทง 

รูปแบบของ Gold ETF มี 2 รูปแบบ คือ 
 กองทุนรวม Gold ETF ที่เปน Feeder fund ลงทุนในกองทุนรวมของตางประเทศที่

มีนโยบายลงทุนในทองคํา ซ่ึงกรณีน้ีจะตองมีการขออนุมัติวงเงินจากธนาคารแหง
ประเทศไทยในการนําเงินออกไปลงทุนในตางประเทศ

 กองทุนรวม Gold ETF ที่ลงทุนโดยตรงในทองคําแทงในประเทศ ซ่ึงกรณีน้ีจะตองมี
ผูรับรองคุณภาพและผูเก็บรักษาทองคําแทงที่มีความสามารถ ความชํานาญและ
ระบบงานที่ไดมาตรฐานเพ่ือใหมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและสามารถเก็บรักษา
ทองคําแทงไดอยางปลอดภัย
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รูจัก GOLD ETF

 Gold ETF ที่ควรรูจัก เชน SPDR Gold Trust (GLD), iShares Gold Trust (IAU),
ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL) เปนตน

 SPDR Gold Trust (GLD) เปนกองทุนแรกๆ และเปนที่รูจักมากที่สุด  1 หนวยลงทุน 
(หุน) เทากับ 1/10 ทองคํานํ้าหนัก 1 ออนซ

 นอกจากน้ี มี Gold ETF ที่ลงทุนใน หุนของบริษัทเหมืองแรทองคํา เชน Market 
Vectors Gold Miners Fund (GDX) และบางกองทุน Gold ETF ลงทุนโดยมีนโยบาย
การลงทุนที่ aggressive ผลตอบแทนของกองทุนจะเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา  เมื่อราคา
ทองคําเพ่ิมขึ้น เชน ProShares Ultra Gold (UGL) แตในประเทศยังไมมีแบบ GDX 
และ UGL



รูจัก GOLD ETF

 ในคร่ึงแรกของป 2011 กองทุน gold ETF ซ้ือทองคําเพ่ิมขึ้น  45.6 ตัน +2.2% 
เพ่ิมขึ้นเปน 2,255.3 ตัน มีมูลคา 104.3 พันลาน USD 

 กองทุน ETFs ของยุโรปซ้ือเพ่ิมขึ้น 29.2 ตัน แต SPDR Gold Share ขายทองคํา
ออก 3 ตัน ในเอเชียกองทุน ETFs ของอินเดียซ้ือทองคําเพ่ิมขึ้นมากกวา 20 ตัน

 Gold ETF ในอินเดีย  อินเดียเปนผูที่บริโภคมากที่สุดในโลกประมาณ 25% ของ
ทองคําที่ผลิตไดในแตละป ชาวอินเดียนิยมซ้ือทองเพ่ือเปนสัญญลักษณของอํานาจ
และความรํ่ารวย แตปจจุบันชาวอินเดียซ้ือทองเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการออนคา
ของเงินรูป และการบริหารนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล

 ปจจุบันอินเดีย มี Gold ETF 6 กองที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย



รูจัก GOLD ETF

Source: WGC



ประโยชนของ Gold ETF
 เพิ่มความหลากหลายของสินคาในตลาดทุนดวย 
 Gold ETF ทั้งสองรูปแบบเปนการลงทุนครบเต็มจํานวน ไมมี leverage หรือลงทุนโดยวาง

หลักประกัน (margin) 
 มีความซับซอนนอยกวา Gold futures
 ซื้อ-ขาย สะดวกผานตลาดหลักทรัพย
 ตนทุนต่ํา (ตนทุนการซื้อขาย, ตนทุนการเก็บรักษา, ตนทุนการประกันภัย) เม่ือเทียบกับการ

ซื้อ ขายทองคําแทง
 มีสภาพคลองสูง
 ความบริสุทธ น้ําหนัก เปนมาตรฐาน
 ราคาหนวยลงทุนสะทอน NAV 

รูจัก GOLD ETF



ใครควรลงทุนใน Gold ETF
 นักลงทุนที่ตองการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน ดวยการลงทุนในทองคํา
 นักลงทุนที่คาดวาราคาทองคํามีแนวโนมเปนขาขึ้นในระยะยาว
 นักลงทุนที่หาวิธีการลงทุนในทองคําที่สะดวก และมีตนทุนการซื้อขาย การเก็บรักษาต่ํา
 นักลงทุนที่ตองการเก็บออมในระยะยาว โดยเก็บออมทีละเล็กทีละนอย
 นักลงทุนที่ตองการลงทุนในทองคํา แตมีเงินลงทุนไมมาก และรับความเสี่ยงไดปานกลาง 

เนื่องจากการลงทุนใน Gold ETF มีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนใน Gold future โดยใชเงิน
ลงทุนนอยกวาการลงทุนในทองคําแทง

รูจัก GOLD ETF



Mechanic : How do gold ETFs work ?
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บลจ. - กองทุนรวม 
ผูออกหนวยลงทุน

ผูรวมคาหนวยลงทุน (PD) อาจเปนบล. 
รับจองซื้อ สั่งซื้อ สั่งขายคืนหนวยลงทุน

ผูดูแลสภาพคลอง(Market Maker) ทํา
หนาที่ (ซื้อ ขาย) ใหราคาหนวยลงทุน
สะทอน NAV

แตงตั้ง แตงตั้ง

อาจเปนบริษัทเดียวกันก็ได

ราคา Gold ETF ตองสะทอน NAV

Mechanic : How do gold ETFs work?



ผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealer: PD) คือ ผูที่ไดรับแตงตั้งจาก บลจ.ใหทําหนาที่ รับ
จองซื้อ สั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับบลจ. ในปริมาณหรือมูลคาที่กําหนด รวมถึงปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆตามที่กําหนดไวในสัญญา

ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)  คือ ผูลงทุนรายใหญที่ไดรับการแตงตั่งจาก บลจ.ใหทําหนาที่
เพื่อใหราคาซื้อขายหนวยลงทุน สะทอนมูลคา NAV ของหนวยลงทุน

ผูขายหนวยลงทุน คือ ผูที่ไดรับการแตงตั้งจาก PD ใหทําหนาที่จําหนวยหนวยลงทุน โดยผูขาย
ตองไดรับใบอนุญาต เปนนายหนา ผูคา หรือจัดจําหนายหนวยลงทุน (Limited BDU)

Mechanic : How do gold ETFs work?



บลจ. - กองทุนรวม 
ผูออกหนวยลงทุน
 (ตลาดแรก)

ผูรวมคาหนวยลงทุน (PD)

ซื้อขายหนวยลงทุนโดยตรงกับบลจ.

 ตลาดแรก
บลจ. ขายหนวยลงทุนใหกับ PD เทาน้ัน

การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (IPO)

ผูรวมคาหนวยลงทุนส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไดโดยตรงจากบลจ. ส่ังซื้อไดครั้งละไม
ต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย (creation 
Unit : CU) 1 CU ตามที่ บลจ.กําหนด 
เชน 2 ลานหนวย

ผูสนใจ – นักลงทุนรายยอย ส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนไดจาก PD ผูขายหนวยลงทุน และ 
บลจ. ตามราคาที่ตราไว +
คาธรรมเนียม

Mechanic : How do gold ETFs work?



บลจ. - กองทุนรวม 
ผูออกหนวยลงทุน
 (ตลาดแรก)

ผูรวมคาหนวยลงทุน (PD)
ถาราคาหนวยลงทุนต่ํากวา NAV 
PD จะซื้อหนวยลงทุน ทําให ราคาสูงขึ้น
ถาราคาหนวยลงทุนสูงกวา NAV
PD จะขายหนวยลงทุน ทําให ราคาตํ่าลง

ผูดูแลสภาพคลอง(Market Maker) 
ทําหนาที่ (ซื้อ-ขาย) ใหราคาหนวยลงทุน
ในตลาดรองสะทอน NAV

ซื้อขายหนวยลงทุนโดยตรงกับบลจ.

อาจเปนบริษัทเดียวกันก็ได

บลจ. ขายหนวยลงทุนให
กับ PD เทาน้ัน

Mechanic : How do gold ETFs work?

ราคา Gold ETF ตองสะทอน NAV



ผูรวมคาหนวยลงทุน (PD)แตงตั้ง

ผูขายหนวยลงทุน มีใบอนุญาต LBDU 
เปนนายหนา รับคําสั่งซื้อขาย

รับคําสั่งซื้อขาย

นักลงทุนรายยอย

Market Maker ทําหนาที่ (ซื้อ-ขาย) 
ใหราคาหนวยลงทุนใน ตลาดรอง
สะทอน NAV

อาจเปนบริษัทเดียวกันก็ได

ตลาดรองผลตอบแทนของ ETF จะใกลเคียง
กับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง

Mechanic : How do gold ETFs work?



สิทธิ – ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(ถาม)ี และไดรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
หนาที่ –
 แจกจายหนังสือช้ีชวน ใบขอเปดบัญชี ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย เอกสารเปดเผยขอมูลของกองทุน
 จัดใหมีหนังสือช้ีชวน ณ สถานท่ีติดตอของผูขายหนวยลงทุน เพื่อไวแจกจาย
 รับเอกสาร ใบขอเปดบัญชี ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย – ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
 ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปดบัญชีท้ังหมดวาถูกตองครบถวน
 ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา
 รับชําระคาสั่งซื้อหนวยลงทุน คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูท่ีไมไดรับจัดสรร
 เผยแพรขอมูลและเอกสารท่ีจําเปนของหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุน ใหความรวมมือในการแจงสิทธิ

ประโยชนของผูซื้อ หรือผูถือหนวยลงทุน
 ทําการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีของผูขายหนวยลงทุน ตามกลต.กําหนด

สิทธิ -หนาท่ีของผูขายหนวยลงทุน



ดัชนีอางอิง – อัตราผลตอบแทนราคาทองคํา London Gold A.M. Fixing หรือดัชนีอื่นใดที่ บลจ.  
    กําหนด

ตะกราหลักทรัพย (Portfolio Depository File : PDF) – เงินสดตามที่บลจ.กําหนด ซึ่งบลจ.จะใช  
     เปนสวนประกอบสําหรับการรับมอบเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน SPDR      
     Gold Trust

สวนตางเงินสด (Balancing Amount : BA) – เงินสดซึ่งเปนสวนตางของมูลคาของตะกรา  
     หลักทรัพยและมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตอหนวยของการซื้อขายของวันสง   
     คําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน ที่ผูลงทุนจะตองชําระเพิ่มเติมหรือไดรับคืน    
     เนื่องมาจากซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน

คําท่ีควรรูจัก



มูลคาหนวยลงทุน – มูลคาทรัพยสินสุทธิ หารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
         เม่ือสิ้นวันทําการที่คํานวณ

มูลคาหนวยลงทุนอางอิง (IIV) – มูลคาหนวยลงทุนประมาณการณระหวางวัน

คําท่ีควรรูจัก



กอนตัดสินใจลงทุน  GOLD ETF

กอนตัดสินใจลงทุน Gold ETF ควรรูอะไรบาง

  ประเภทกองทุน 
  ความนาเชื่อถือของ บลจ.ผูออกหนวยลงทุน (ผูบริหาร บลจ.) ผูรวมคา (PD)   
ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) ผูขายหนวยลงทุน ผูดูผลประโยชน นายทะเบียน
หนวยลงทุน
 จํานวนเงินลงทุน
 นโยบายการลงทุน
 ตนทุนการบริหารกองทุน
 Tracking Error ราคาหนวยลงทุนสะทอน NAV, ราคาหนวยลงทุนสะทอน
ดัชนีอางอิง 
 สภาพคลอง


