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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ 

ชญานี จงึมานนท,์ +66 2 126 8137  Chayanee.Juengmanon@morningstar.com 

Stephanie Ho, +852 2973 4655  Stephanie.Ho@morningstar.com 

มอรน์ิง่สตารจ์ดัท าผลการศกึษาประสบการณ์การลงทุนท ัว่โลก  คร ัง้ที ่6 
พบวา่นกัลงทนุจา่ยคา่ธรรมเนยีมลดลงแตย่งัคงมคีวามแตกตา่งในแตล่ะตลาด 

ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมรกิาลนดไ์ดค้ะแนนในระดับสงูสดุ (Top) ดา้นคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย 

ในขณะทีอ่ติาลแีละไตห้วนัอยูใ่นระดับต ่าสดุ (Bottom)  

ชคิาโก, วันที ่18 กันยายน 2019 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), 

ผูใ้หบ้รกิารบทวเิคราะหก์ารลงทนุระดับแนวหนา้ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในสว่นแรกของผลการศกึษาประสบก

ารณ์การลงทนุท่ัวโลก Global Investor Experience (GIE) ทีจ่ัดท าขึน้ทกุ ๆ 2 ปี 

โดยเป็นการใหค้ะแนนดา้นประสบการณ์การลงทนุกองทนุรวมของนักลงทนุใน 26 

ตลาดการลงทนุในทวปีอเมรกิาเหนือ ยโุรป เอเชยี และแอฟรกิา ส าหรับการจัดท ารายงานครัง้ที ่6 นี้ 

มอรน์ิง่สตารจ์ะเปิดเผยขอ้มลูการประเมนิแตล่ะสว่นแยกออกเป็นแตล่ะรายงาน – คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย 

(Fee and Expenses)  กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation)  การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosures) 

และการขาย (Sales)  ส าหรับรายงานในสว่นแรกคอื ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย (Fee and Expenses) 

เป็นการเปิดเผยขอ้มลูการประเมนิตน้ทนุกองทนุรวมในแต่ละตลาดท่ัวโลก 

ระดับการใหค้ะแนนแบง่ออกเป็น Top, Above Average, Average, Below Average, และ Bottom 

โดยในรอบนี้มอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนประเทศออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และสหรัฐอเมรกิาในระดับ Top 

ซึง่หมายความว่าเป็นตลาดทีม่คีวามเป็นมติรกับนักลงทนุสงูสดุในดา้นคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย 

ในทางกลับกันมอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนประเทศอติาลแีละไตห้วันในระดับ Bottom 

ซึง่ถอืเป็นตลาดกองทนุทีม่คีา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายสงู 

Grant Kennaway ด ารงต าแหน่ง Global Practice Leader of Manager Research 

และผูร้่วมเขยีนผลการศกึษานี้กลา่วว่า 

“ผลการศกึษาประสบการณ์การลงทนุท่ัวโลกมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เป็นตัวชว่ยนักลงทนุโดยสง่เสรมิใหเ้ห็นถงึค

วามส าคัญและความโปร่งใสของกองทนุตามแนวปฏบัิตทิีด่สี าหรับกองทนุรวมท่ัวโลกในมมุมองของผูถ้อืหน่

วยลงทนุ นับตัง้แตเ่ราไดท้ ารายงานครัง้ล่าสดุเมือ่ปี 2017 

เราเห็นวา่คา่ธรรมเนียมกองทนุท่ัวโลกลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นการสะทอ้นแนวโนม้หลัก ๆ 

ของอุตสาหกรรมเชน่ การแขง่ขันอยา่งเป็นระบบ การเขา้มามบีทบาทของหน่วยงานก ากับดูแล 

และแนวปฏบัิตทิีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่ท าใหค้า่ธรรมเนียมการใหค้ าแนะน าแยกออกจากค่าธรรมเนียมการขาย” 
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ขอ้มลูระดับคะแนนคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายกองทนุในสว่นแรกสามารถดูไดท้ีน่ี่ ประเด็นส าคัญมดีังนี้ 

• อัตราสว่นค่าใชจ่้ายกองทนุโดยคดิจากค่ามธัยฐานถว่งดว้ยน ้าหนักมลูคา่ทรัพยส์นิ (Asset-weighted 

median expense ratio) ส าหรับกองทนุ domestic และ available-for-sale สว่นใหญใ่น 26 

ตลาดการลงทนุปรับตัวลง ประเทศเนเธอรแ์ลนดล์ดลงมากทีส่ดุตามมาดว้ยอนิเดยีและแคนาดา 

• อันดับคะแนนสงูสดุ (Top) เป็นของสหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยีและเนเธอรแ์ลนด ์Economies of Scale 

และการแขง่ขันถอืเป็นแรงผลักดันทีท่ าใหส้หรัฐอเมรกิามคีะแนนระดับ Top ตลอดการศกึษาทัง้ 6 

ครัง้ของรายงาน GIE ทัง้นี้ประเทศออสเตรเลยีและเนเธอรแ์ลนดไ์ดค้ะแนนระดับ Top เป็นปีที ่3 

ตดิตอ่กันจากกฎเกณฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพทีน่ าไปสูค่วามโปร่งใสของการเก็บค่าธรรมเนียมของทัง้ 2 

ประเทศ ในขณะทีก่ารแขง่ขันและ economies of scale 

ชว่ยลดคา่ใชจ่้ายกองทนุในประเทศออสเตรเลยี 

• ไตห้วันและอติาลไีดค้ะแนนระดับ Bottom 

ไตห้วันยังคงไดร้ับคะแนนระดับต ่ามาอยา่งตอ่เนื่องในดา้นค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายโดยมกีองทนุ

ทีม่ตีน้ทนุสงูสดุเทยีบกับตลาดอืน่ ๆ สว่นอติาลไีดค้ะแนนระดับ Bottom ซึง่ต ่าลงจากเดมิที ่Below 

Average จากคา่ธรรมเนียมการขายและคา่ commission ( แบบ retrocessions) รวมทัง้ค่า asset-weighted 

median ทีส่งู 

• 13 ประเทศไดค้ะแนนอยูใ่นระดับ Average และ Above Average 

จากการศกึษาขอ้มลูในครัง้นี้สรุปไดว้า่โดยรวมแลว้นักลงทนุมปีระสบการณ์การลงทนุทีด่ขี ึน้ในหลา

ยประเทศจากค่าธรรมเนียมกองทนุทีล่ดลงรวมทัง้สามารถซือ้กองทนุไดโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนียมการ

ขายหรอื trailing commissions 

• หน่วยงานก ากับดูแลในหลายประเทศเขา้มามบีทบาทในการสนับสนุนดา้นความโปร่งใสของคา่ธรร

มเนียมเนื่องจากนโยบายจากรัฐบาลมสีว่นชว่ยในการออกเกณฑก์ารจัดเก็บภาษีหรอืสรา้งแรงจูงใจ

เพือ่ประโยชน์ทางภาษีเพือ่รองรับการการออมเงนิทีม่ากขึน้ 

การเตบิโตของตลาดและการออมเงนิทีม่ากขึน้นัน้ 

สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมการลงทุนเตบิโตอยา่งมาก และยังชีใ้หเ้ห็นวา่ผูล้งทนุควรไดป้ระโยชน์จาก 

economies of scale ดว้ย ยกตัวอยา่งเชน่ ประเทศอนิเดยีไดค้ะแนนดขีึน้มาอยูท่ีร่ะดับ Average จาก 

https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience?con=18780?utm_source=corp_comm&utm_medium=referral
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Below Average ในปี 2017 ในดา้นคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายกองทนุ 

อนิเดยีถอืเป็นหนึง่ในประเทศทีม่คีา่ใชจ่้ายกองทนุสงูสดุ 

แตด่ว้ยการออกเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกับผูล้งทนุโดยการหา้มเก็บค่าธรรมเนียมการขายและคา่ 

commission (up-front commissions) และการออกเกณฑเ์พดานในการเก็บคา่ธรรมเนียม 

สง่ผลใหอ้นิเดยีมรีะดับคะแนนทีด่ขี ึน้ 

Methodology 

การศกึษาขอ้มลูนี้พจิารณาจากกองทนุเปิดทีเ่ปิดขายโดยท่ัวไปหรอืกองทนุทีจ่ดทะเบยีนเพือ่ผูล้งทนุรายย่อ

ยทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์ด 

การศกึษานี้ใชอั้ตราสว่นคา่ใชจ่้ายกองทนุโดยคดิจากค่ามัธยฐานถว่งดว้ยน ้าหนักมูลคา่ทรัพยส์นิในการเปรยี

บเทยีบคา่ใชจ่้ายกองทนุท่ัวโลก การศกึษานี้ไดร้วมถงึค าถามบางสว่นเกีย่วกับกองทนุ exchange-traded fund 

(ETF) เพือ่ประเมนิความนยิมการลงทนุกองทนุ ETF ในแต่ละตลาด  

การศกึษาขอ้มลูในปีนี้มกีารเปลีย่นแปลงโดยรวม representative cost 

ซึง่ถอืเป็นอัตราสว่นค่าใชจ้่ายหลักทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบกองทนุระหวา่งภมูภิาคหรอืประเทศ 

วธิกีารค านวณของการศกึษาขอ้มลูในปี 2019 มาจาก Representative Cost methodology 

นอกจากนี้เรายังไดร้วมประเทศเม็กซโิกส าหรับการศกึษาขอ้มูลในปีนี้ซึง่เคยไดร้ะดับ Below Average 

ในดา้นคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายกองทนุ 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นรายงานนี้ (1) เป็นกรรมสทิธิข์องมอรน์ิง่สตารแ์ละผูใ้หข้อ้มูล (2) 

หา้มลอกเลยีนหรอืสง่ต่อ (3) ไมม่กีารรับรองความถูกตอ้งแมน่ย า สมบรูณ์ 

หรอืเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทัง้มอรน์ิง่สตารแ์ละผูใ้หข้อ้มลูจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการท าขอ้มลูใด ๆ 

ในรายงานนี้ไปใช ้ผลการด าเนนิงานในอดตีไมเ่ป็นการรับรองผลการด าเนนิงานในอนาคต 

เกีย่วกบั Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. เป็นผูน้ าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระในอเมรกิาเหนือ ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเชยี 

บรษัิทน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทุนรายยอ่ย ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ 

ผูใ้หบ้รกิารและสนับสนุนแผนการเกษียณ และผูล้งทนุสถาบันใน Private Capital Market 

มอรน์ิง่สตารใ์หบ้รกิารขอ้มลูและการวจัิยเชงิลกึส าหรับการลงทนุหลายรูปแบบเชน่ Managed investment 

products หุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Private Capital Market และขอ้มลูตลาดการลงทนุท่ัวโลกแบบ 

Real-time Morningstar 

ยังเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทนุผ่านบรษัิทย่อยทีเ่ป็นผูใ้หค้ าแนะน าดา้นการลงทนุโดยมสีนิทรัพยภ์า

ยใตก้ารจัดการและการใหค้ าแนะน ารวมมลูค่า 2.20 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ วันที ่30 มถินุายน 2019 

และบรษัิทมกีารท าธรุกจิอยูใ่น 27 ประเทศท่ัวโลก สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่

www.morningstar.com/company หรอืตดิตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc 

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/pdfs/Research/Representative_Cost.pdf?
http://www.morningstar.com/company
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Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบดว้ยบรษัิทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่รวมถงึ 

แตไ่มจ่ ากัดเพยีง Morningstar Research Services LLC. 

การใหค้ะแนนส าหรับแตล่ะตลาดการลงทนุมาจากขัน้ตอนการประเมนิเชงิคณุภาพโดยนักวเิคราะหจ์ากฝ่าย 

manager research การใหค้ะแนนทีเ่ปิดเผยในรายงานนี้เป็นการประเมนิ 

ดังนัน้จงึถอืเป็นการแสดงความเห็นและไมถ่อืเป็นการรับรอง การประกาศแถลงขา่วนี้และรายงาน Global Fund 

Investor Experience มวัีตถุประสงคใ์นการแสดงขอ้มลูเท่านัน้ 
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