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สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ตดิตอ่:   

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

มอรน์ิง่สตารเ์ปิดเผยรายงานผลการศกึษาประสบการณ์การลงทุนในดา้น Regulation and 

Taxation ของอุตสาหกรรมกองทุนท ัว่โลก 

พบวา่มกีารใชก้ฎเกณฑอ์ยา่งเพยีงพอแตโ่ดยท ัว่ไปยงัไมเ่ป็นการบงัคบัใชแ้บบเชงิรุก 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สวเีดน และสหราชอาณาจักรไดค้ะแนนระดับ Top 

ในการศกึษาหัวขอ้กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) 

ส าหรับประเทศออสเตรเลยี แคนาดา จนี ญีปุ่่ น นวิซแีลนด ์และสหรัฐอเมรกิาไดค้ะแนนระดับ 
Below Average 

วันที ่27 เมษายน 2020 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) 

ผูน้ าดา้นการวจิัยการลงทุนอสิระไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผลการศกึษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลก 
Global Investor Experience (GIE) ทีจ่ัดท าขึน้ทุก ๆ 2 ปี 

โดยเป็นการใหค้ะแนนดา้นประสบการณ์การลงทุนกองทนุรวมของนักลงทุนใน 26 
ตลาดการลงทุนในทวปีอเมรกิาเหนือ ยุโรป เอเชยี และแอฟรกิา 

หัวขอ้กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) 

เป็นการประเมนิโครงสรา้งกฎเกณฑแ์ละภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวม 
โดยใหร้ะดับคะแนนแต่ละตลาดเป็น Top, Above Average, Average, Below Average, and Bottom 

มอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนระดับ Top แกป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์สวเีดน และสหราชอาณาจักร 

ซึง่แสดงถงึการมกีฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษีทีเ่ป็นมติรกับตลาด 
ในทางตรงกันขา้มมอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนระดับ Below Average กับประเทศออสเตรเลยี แคนาดา 

จนี ญีปุ่่ น นวิซแีลนด ์และสหรัฐอเมรกิา 

เน่ืองจากยังตอ้งมกีารปรับปรงุระเบยีบแบบแผนในดา้นกฎเกณฑแ์ละภาษี 
มอรน์ิง่สตารไ์มไ่ดใ้หค้ะแนนระดับ Bottom 

ในตลาดใดเน่ืองจากในทุกตลาดมมีาตรการเพือ่ปกป้องคุม้ครองนักลงทุน 

Aron Szapiro ด ารงต าแหน่ง Head of Policy Research ของมอรน์ิง่สตาร ์

และหนึง่ในผูเ้รยีบเรยีงรายงานผลการศกึษาน้ีกล่าวว่า 
“หากจะพูดถงึดา้นกฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษีของอุตสาหกรรมกองทุน 

เรามองหานโยบายทีส่ง่เสรมิใหนั้กลงทุนประสบความส าเร็จอย่างแทจ้รงิ เชน่ 
มาตรการภาษีทีส่รา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการลงทุน 
รวมทัง้กฎเกณฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใส 

และจ ากัดเหตุทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
เราพบว่าผูม้อี านาจควบคุมในสหรฐัฯ และแคนาดามกีารใชร้ะบบทีม่ปีระสทิธภิาพ 
แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏริูปไมไ่ดก้า้วทันตามประเทศอืน่ทั่วโลก 

ซึง่เป็นสาเหตุทีท่ าใหส้หรัฐฯ และแคนาดายังคงไดค้ะแนนระดับ Below Average 

อย่างต่อเน่ืองในการศกึษาหัวขอ้น้ี 
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Exhibit 2 

จากรายงานการศกึษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกในหัวขอ้กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษีซ ึง่แส
ดงตารางระดับคะแนนของแต่ละตลาดทีไ่ดท้ าการศกึษา 

Andy Pettit, ด ารงต าแหน่ง Director of policy research, EMEA, 

และหนึง่ในผูเ้รยีบเรยีงรายงานผลการศกึษาน้ีกล่าวว่า 
“แนวโนม้การใชก้ฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดเพือ่ปกป้องคุม้ครองนักลงทุนกองทุนรวมยงัคงมอียู่อย่างต่อเน่ื

องนับตัง้แต่การจัดท ารายงานในรอบปี 2017 

เราเห็นว่าในหลายตลาดมกีารกระตุน้ใหป้ระชากรทุกกลุ่มลงทุนเพือ่ประโยชน์ทางภาษีหรอืมกีารใ

ชก้ฎเกณฑเ์พือ่ใหค่้าธรรมเนียมกองทุนต ่าลง เชน่ บังคับการเปิดเผยขอ้มูล”  

รายงานการศกึษาหัวขอ้กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษี (Regulation and Taxation) สามารถดูได ้

ทีน่ี่ โดยประเด็นส าคัญมดัีงน้ี  

• ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สวเีดน และสหราชอาณาจกัรไดค้ะแนนระดบัสูงสุด 

แมว่้าจะไมม่ปีระเทศใดมรีะบบภาษีทีด่ทีีส่ดุ 

แต่ประเทศเหล่าน้ีใหส้ทิธปิระโยชน์เพือ่เป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลทั่วไปลงทุนไดเ้ป็นอย่างด ี

สหราชอาณาจักรยังคงมกีารขยายมาตรการการลงทุนภาคบังคับอย่างต่อเน่ือง 

ในขณะเดยีวกันเนเธอรแ์ลนดม์จีุดเด่นในการหา้มเก็บค่าธรรมเนียมการขาย 

และสวเีดนมจีุดเด่นในดา้นการก ากับดูแลทีเ่ขม้งวด 

รวมทัง้เป็นผูน้ าการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ ESG  

https://www.morningstar.com/lp/global-investor-experience-tax-and-regulation?utm_source=corp_comm&utm_medium=referral
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• ประเทศในทวปียุโรปภายใตก้ารก ากบัดูแลของ MiFID II ไดค้ะแนนในระดบั 

Average เป็นอยา่งต า่ เน่ืองจากเกณฑก์ารลงทุนกระตุน้ใหเ้กดิการปฏริูปในดา้นต่าง ๆ 

เชน่ soft-dollar commissions และมคีวามโปร่งใสทีม่ากขึน้ 

• ออสเตรเลยี แคนาดา นวิซแีลนด ์และสหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นรองตลาดอืน่เช่นเดมิ 

ประเทศเหล่าน้ีมกีฎเกณฑบ์ังคับใชแ้นวปฏบิัตแิละแนวทางการขายทีเ่พยีงพอตามมาตรก

ารขัน้พืน้ฐาน และนักลงทุนสามารถไดร้ับประสบการณ์การลงทุนทีด่ ี

อย่างไรก็ตามประเทศเหล่าน้ียังคงขาดมาตรฐานทีป่ระเทศอืน่ใชก้ ากับดูแลดา้นความขัดแ

ยง้ทางผลประโยชน์และสรา้งแรงจงูใจหรอืใหส้ทิธปิระโยชน์การลงทุน 

นอกจากน้ีทัง้ประเทศออสเตรเลยี 

แคนาดาและสหรัฐอเมรกิายังตามหลังประเทศอืน่ในดา้นนโยบายทางภาษี 

ท าใหอ้าจเป็นอุปสรรคหรอืขาดแรงจงูใจใหเ้กดิการลงทนุ  

• ประเทศญีปุ่่นมคีะแนนลดลงไปทีร่ะดบั Below Average 

แมว้า่จะมกีารพฒันาเชงิบวก ประเทศญีปุ่่ นตกไปทีร่ะดับ Below Average จากระดับ 

Average 

เน่ืองจากทางมอรน์ิง่สตารม์กีารปรับปรุงระเบยีบวธิกีารใหค้ะแนนโดยจะเนน้ไปทีน่โยบาย

การปฏบิัตงิานและการขายกองทุนรวมมากขึน้ 

ซึง่เป็นดา้นทีต่ลาดอืน่มกีารพัฒนาอย่างมากในชว่งปีทีผ่า่นมา 

ประเทศญีปุ่่ นไม่มขีอ้บงัคับการเปิดเผยขอ้มูลตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายดา้น third-party 

research ทีจ่่ายจากกองทุนรวม 

รวมทัง้ไมม่กีารเปิดเผยรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เกีย่วกับผูแ้นะน าการลงทุน

หรอืผูข้าย 

• ประเทศจนียงัขาดการสง่เสรมิใหม้กีารออมเพือ่การเกษยีณทีเ่พยีงพอ 

รวมท ัง้การสนบัสนุนการลงทุนผา่นกองทุนรวมในวงกวา้ง 

ประเทศจนีมเีพยีงโครงการบ าเหน็จบ านาญทีบ่รหิารจัดการโดยภาครฐัโดยไม่มรีูปแบบกอ

งทุนแบบก าหนดเงนิสมทบภาคบังคับอืน่ใด 

นอกจากน้ีกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลของตน้ทุนค่าใชจ้่าย third-party 

research และ soft dollars ค่อนขา้งหละหลวม 

ถงึแมว่้าจนีมคีวามพยายามทีจ่ะเปิดตลาดทุนมากขึน้ 

ตัวเลอืกของกองทุนยังคงจ ากัดอยู่กับกองทุนในประเทศ 

• การเตบิโตของ ETF ท าใหน้กัลงทุนมทีางเลอืกการลงทุนมากขึน้ในหลายตลาด 

แมว้า่ผูข้ายจะมแีรงจูงใจทีจ่ะเสนอขายกองทุนเปิดมากกวา่ก็ตาม 

นอกจากน้ีการเก็บภาษีจาก ETF อาจมคีวามแตกต่างในแต่ละตลาด 
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ยกตัวอย่างเชน่ในสหรัฐอเมรกิาทีม่คีวามต่างดา้นภาษีทีเ่ป็นประโยชน์กับ ETF 

ในขณะทีจ่ะท าใหผู้ท้ีม่รีายไดน้อ้ยในนวิซแีลนดจ์ะเสยีประโยชน์ทางภาษีหากลงทุน ETF 

• แมก้องทุนในหลายประเทศยงัมกีารเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายจากคา่ใชจ้า่ยกอง

ทุน แตก็่มแีนวโนม้ทีล่ดลง ยกตัวอย่างเชน่ มกีารหา้มเก็บค่า commission 

ในออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และสหราชอาณาจักร 

ขณะเดยีวกันในฮ่องกงหากตัวกลางไดร้ับผลประโยชน์ไม่ว่ารูปแบบตัวเงนิหรอืรูปแบบใดจ

ากผูอ้อกกองทุนแลว้จะไม่ถอืว่าเป็นตัวกลางอสิระ 

• จากท ัง้หมด 26 

ตลาดทีเ่ราท าการศกึษามเีพยีงสงิคโปรแ์ละฮอ่งกงทีไ่มเ่ก็บภาษใีด ๆ 

จากผูล้งทุนกองทุนรวม 

ในหลายตลาดมกีารยกเวน้การเก็บภาษีจากก าไรสว่นต่างหากผูล้งทุนยังถอืครองหน่วยอยู่ 

แต่ก็อาจมกีารเก็บจากสว่นอืน่ ในขณะทีส่หรัฐฯ 

และออสเตรเลยีจะต่างจากตลาดอืน่คอืมกีารเก็บภาษีจากก าไรสว่นต่างจากกองทุนซึง่จะ

สง่ผลกระทบไปทีผู่ล้งทุนทีย่งัถอืครองกองทุนนัน้ ๆ อยู ่

Methodology 

การศกึษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกน้ีเป็นการสะทอ้นมุมมองของมอรน์ิง่สตารว่์าปัจจัยใดท าใ

หนั้กลงทุนกองทุนรวมมปีระสบการณ์การลงทุนทีด่ ี

การศกึษาน้ีพจิารณาจากขอ้มูลกองทุนรวมและอทีเีอฟทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลักซึง่การลงทุ

นทัง้สองแบบน้ีถอืเป็นทางเลอืกส าหรับนักลงทุนโดยทั่วไป 

ในรายงานน้ีมอรน์ิง่สตารป์ระเมนิแต่ละตลาดใน 4 ดา้นหลักคอื 

นโยบายและมาตรการสรา้งแรงจูงใจใหม้กีารลงทุนผ่านสทิธปิระโยชน์ทางภาษี, 

เกณฑก์ารปฏบิัตงิานและการขาย, การก ากับดูแล, และโครงสรา้งของกฎเกณฑ ์ 

การปรับเปลีย่น Methodology 

เพือ่ใหน้ ้าหนักมากขึน้ในสว่นของเกณฑก์ารปฏบิัตงิานและการขายสง่ผลใหม้ทีัง้ประเทศทีม่คีะแน

นทีส่งูขึน้หรอืต ่าลงกว่าระดับ Average เทยีบกับการศกึษาครัง้กอ่น 

ซึง่มอรน์ิง่สตารเ์ห็นว่าจะชว่ยใหส้ามารถบ่งชีไ้ดว่้าตลาดใดมแีนวปฏบิัตทิีด่แีละตลาดใดควรมกีารป

รับปรุง 

รายงานน้ีเป็นสว่นต่อจากรายงานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย (Fee and Expenses) 

ทีไ่ดเ้ปิดเผยไปเมือ่กันยายน 2019 โดยมอรน์ิง่สตารค์าดว่าจะท าการศกึษาในหัวขอ้อืน่ ๆ 

ต่อไปในปีน้ี 
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เกีย่วกบั Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. เป็นผูน้ าดา้นการวจิัยการลงทุนอสิระในอเมรกิาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลยี 

และเอเชยี บรษัิทน าเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทุนรายย่อย 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ ผูใ้หบ้รกิารและสนับสนุนแผนการเกษียณ 

และผูล้งทุนสถาบันใน Private Capital Market 

มอรน์ิง่สตารใ์หบ้รกิารขอ้มูลและการวจิัยเชงิลกึส าหรับการลงทุนหลายรูปแบบเชน่ Managed 

investment products หุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Private Capital Market 

และขอ้มูลตลาดการลงทุนทั่วโลกแบบ Real-time Morningstar 

ยังเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทุนผ่านบรษัิทย่อยทีเ่ป็นผูใ้หค้ าแนะน าดา้นการลงทุนโดยมสีิ

นทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการและการใหค้ าแนะน ารวมมูลค่า 2.33 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2019 และบรษัิทมกีารท าธุรกจิอยู่ใน 27 ประเทศทั่วโลก 
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จากฝ่าย manager research การใหค้ะแนนทีเ่ปิดเผยในรายงานน้ีเป็นการประเมนิ 
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