สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม ติดต่อ:
ชญานี จึงมานนท์, +66 2 126 8137 Chayanee.Juengmanon@morningstar.com
ผลการศึกษาการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมทว่ ั โลกของมอร์นงิ่ สตาร์พบว่า
อินเดียและสหร ัฐอเมริกาได้คะแนนสูงสุด
ในขณะทีอ
่ อสเตรเลียย ังคงตามหล ังประเทศอืน
่ ทีป
่ ร ับมาตรฐานสูงขึน
้

รายงานหัวข ้อทีส
่ ามนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานทีจ
่ ัดทําขึน
้ ทุก 2 ปี
ื การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านการขาย
โดยหัวข ้อนี้มก
ี ารศึกษาการเปิ ดเผยข ้อมูลใน 2 มิตใิ หม่คอ
และการเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship
ชิคาโก ้, 15 ธันวาคม 2020, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN),
ผู ้นํ าด ้านการวิจัยการลงทุนอิสระได ้เปิ ดเผยข ้อมูลผลการศึกษาในหัวข ้อทีส
่ ามซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานป
ระสบการณ์การลงทุนทั่วโลก Global Investor Experience (GIE) ทีจ
่ ัดทําขึน
้ ทุก ๆ 2 ปี ในรายงานการศึกษาครัง้ ที่
6 นี้เป็ นการประเมินประสบการณ์ของผู ้ลงทุนกองทุนรวม 26 ตลาดทั่วโลกในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย
และแอฟริกา หัวข ้อ “การเปิ ดเผยข ้อมูล” (Disclosure) ประเมินแต่ละตลาดใน 6 มิตห
ิ ลัก โดยในปี นี้มก
ี ารเพิม
่
2 มิตใิ หม่คอ
ื การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านการขาย และการเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship
การให ้คะแนนแบ่งออกเป็ นระดับ Top, Above Average, Average, Below Average และ Bottom
โดยมอร์นงิ่ สตาร์ให ้คะแนนระดับ Top แก่ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา
่
ซึง่ เป็ นตลาดทีเ่ ป็ นมิตรกับนักลงทุนมากทีส
่ ด
ุ ในแง่ของแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการเปิ ดเผยข ้อมูลเช่น ชือ
การถือครองหน่วยลงทุน และค่าตอบแทนของผู ้จัดการกองทุน
ในทางตรงกันข ้ามมอร์นงิ่ สตาร์ให ้คะแนนระดับ Bottom แก่ ออสเตรเลีย
ซึง่ เป็ นเพียงตลาดเดียวทีไ่ ม่มก
ี ฎเกณฑ์บังคับการเปิ ดเผยข ้อมูลพอร์ตโฟลิโอและยังคงต ้องพัฒนาการเปิ ดเ
ผยข ้อมูลด ้าน ESG และ Stewardship เพือ
่ ให ้ทัดเทียมต่อความคาดหวังของนั กลงทุนทีส
่ งู ขึน
้
Christina West, ดํารงตําแหน่ง Director of Manager Research Services
ของมอร์นงิ่ สตาร์และหนึง่ ในผู ้เรียบเรียงรายงานผลการศึกษานี้กล่าวว่า
“ตลาดกองทุนรวมทั่วโลกส่วนใหญ่มพ
ี ัฒนาการด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูลโดยมีอน
ิ เดียและสหรัฐอเมริกาเป็ นผู ้
นํ า ขณะทีอ
่ ก
ี 6 ตลาดได ้แก่ แคนาดา เกาหลีใต ้ ไต ้หวัน ไทย แอฟฟริกาใต ้ และสวีเดน ได ้คะแนนระดับ
Above Average ด ้านฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ มีการพัฒนาแบบก ้าวกระโดด
ซึง่ เป็ นประโยชน์ของการปรับมาตรฐานในโซนยุโรป รวมทัง้ แอฟริกาใต ้ก็มค
ี ะแนนดีขน
ึ้ เช่นกัน
ขณะทีอ
่ อสเตรเลียยังเป็ นตลาดทีข
่ าดแรงกดดันจากอุตสาหกรรมหรือ political will ทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงแก ้ไข”
“มอร์นงิ่ สตาร์ยน
ิ ดีอย่างยิง่ ทีจ
่ ะนํ าเสนอการพิจารณาการเปิ ดเผยข ้อมูลเพิม
่ อีก 2
มิตใิ นการศึกษารอบนี้ซงึ่ ก็คอ
ื การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านการขายและ การเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship
โดยพิจารณาว่าผู ้ให ้คําแนะนํ าทางการเงินต ้องมีการเปิ ดเผยข ้อมูลความขัดแย ้งทางผลประโยชน์และมีการเ
ปิ ดแผยเอกสารกองทุน ณ จุดขายหรือไม่ การเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship
เป็ นอีกส่วนสําคัญทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาใหม่ และเราได ้ประเมินว่าในแต่ละตลาดมีเกณฑ์การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้าน ESG
หรือ stewardship code หรือไม่
เพือ
่ พิจารณาประกอบกรณีมก
ี ารแสดงความเป็ นกองทุนสีเขียวและการมีแนวปฏิบัตเิ พือ
่ ประโยชน์ของผู ้ลงทุ
น
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แผนภาพที่ 2 จากรายงานการศึกษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกหัวข ้อ การเปิ ดเผยข ้อมูล
แสดงคะแนนของแต่ละตลาด
รายงานการศึกษาหัวข ้อการเปิ ดเผยข ้อมูลสามารถดูได ้ทีน
่ ี่ โดยประเด็นสําคัญมีดังนี้
•

อินเดียและสหร ัฐอเมริกาย ังคงได้คะแนนระด ับ Top จากการเปิ ดเผยข ้อมูลทีโ่ ปร่งใสทัง้ 6 มิต ิ
สหรัฐอเมริกายังคงรักษามาตรฐานการเป็ นผู ้นํ าด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูล
ในขณะเดียวกันอินเดียได ้มีการเพิม
่ มาตรฐานการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ยังมีมาตรฐานทีส
่ งู โดยเฉพาะในการเปิ ดเผยข ้อมูลพอร์ตโฟลิโอทีเ่ ป็ นแบบรายเดือน

•

ออสเตรเลียเป็นเพียงตลาดเดียวทีไ่ ด้คะแนนระด ับตํา
่ สุดในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลจากจําน
วน 26 ตลาดทว่ ั โลกทีม
่ ก
ี ารศึกษาข้อมูลในครงนี
ั้ ้
ออสเตรเลียเป็ นตลาดทีพ
่ ัฒนาแล ้วเพียงตลาดเดียวทีไ่ ม่มเี กณฑ์หรือข ้อบังคับการเปิ ดเผยข ้อมูลพ
อร์ตการลงทุน Australian Corporations Act ทีป
่ รับเกณฑ์ให ้ super trustees
ต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลพอร์ตการลงทุนในแบบออนไลน์นัน
้
เคยมีกําหนดบังคับใช ้มาตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2019 แต่มก
ี ารเลือ
่ นกําหนดออกไป
ซึง่ ก่อนหน ้านี้มก
ี ารเลือ
่ นการบังคับใช ้เกณฑ์มาแล ้ว 3 ครัง้ ในปี 2017 2016 และ 2015

•

สิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์ได้คะแนนระด ับตํา
่ ลงไปที่ Below Average
ซึง่ เป็นระด ับเดียวก ับ เบลเยีย
่ ม อิตาลี และญีป
่ ่น
ุ
โดยตลาดเหล่านี้มล
ี ักษณะคล ้ายกันคือไม่มก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลการถือครองหน่วยลงทุนของผู ้จัดกา
รกองทุน
้ วนกองทุนรวม
ไม่มเี กณฑ์การเปิ ดเผยข ้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ ป็ นลักษณะตัวเงินในหนังสือชีช
และมีเกณฑ์การเปิ ดเผยข ้อมูลพอร์ตการลงทุนฉบับเต็มทีน
่ ้อยครัง้ กว่ามาตรฐานทั่วโลก

•

กฎเกณฑ์ทว่ ั โลกควรให้ความสําค ัญก ับมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูล ESG
ให้มากขึน
้ เพือ
่ แจ้งให้น ักลงทุนเข้าใจและเปรียบเทียบได้
่
ซึงข ้อนี้ถอ
ื เป็ นจุดเด่นของภูมภ
ิ าคยุโรป โดยมีสวีเดนเป็ นผู ้นํ าด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูล ESG
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ั เจน นอกจากโซนยุโรปแล ้ว
จากการมีข ้อบังคับทีช
่ ด
่ กองทุนสีเขียวในเว็บไซต์สํานักงานกํากับหลักทรัพย์
ฮ่องกงยังมีการเปิ ดเผยรายชือ
่
ั เจนทีช
ซึงเป็ นตัวอย่างของการเริม
่ สร ้างผลกระทบทีช
่ ด
่ ว่ ยให ้นักลงทุนทราบได ้ง่ายว่ากองทุนใดเป็
นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ ESG
ในขณะทีส
่ หรัฐอเมริกายังคงตามหลังในด ้านนี้จากทีไ่ ม่มเี กณฑ์หรือมาตรฐานเฉพาะเกีย
่ วกับ ESG
ทีก
่ ําหนดโดยภาครัฐหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
•

่ ว่าหล ักเกณฑ์ทด
มอร์นงิ่ สตาร์เชือ
ี่ ท
ี ส
ี่ ุดนนมี
ั้ รากฐานจากความโปร่งใส
่ มั่นในผลิ
โดยความโปร่งใสเป็ นส่วนสําคัญทีช
่ ว่ ยให ้นักลงทุนตัดสินใจได ้ดียงิ่ ขึน
้ และสร ้างความเชือ
ิ ของผู ้ลงทุน
ตภัณฑ์และบริษัทจัดการลงทุนทีบ
่ ริหารทรัพย์สน

Methodology
การศึกษาประสบการณ์การลงทุนทั่วโลกนี้เป็ นการสะท ้อนมุมมองของมอร์นงิ่ สตาร์วา่ ปั จจัยใดทําให ้นั กลงทุ
นกองทุนรวมมีประสบการณ์การลงทุนทีด
่ ี
การศึกษานี้พจ
ิ ารณาจากข ้อมูลกองทุนรวมและอีทเี อฟทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นหลักซึง่ การลงทุนทัง้ สองแ
บบนี้ถอ
ื เป็ นทางเลือกสําหรับนั กลงทุนโดยทั่วไป การศึกษาครัง้ นี้ไม่รวมผลิตภัณฑ์รูปแบบอืน
่ เช่น
กองทุนรวมมีประกัน variable annuities, insurance-linked funds, กองทุนบํานาญ กองทุนปิ ด collective investment
trusts, hedge funds, private equity funds, หรือ venture capital funds.
มอร์นง่ิ สตาร์ประเมินการเปิ ดเผยข ้อมูลของแต่ละตลาดกองทุนรวมจาก 6 มิต ิ ซึง่ รวมถึง
การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านการขายและ การเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1)

้ วนกองทุนรวม
หนังสือชีช

30%

2)

การเปิ ดเผยข ้อมูลค่าธรรมเนียม

10%

3)

การเปิ ดเผยข ้อมูลพอร์ตการลงทุน

20%

4)

่ และค่าตอบแทนผู ้จัดการกองทุน
การเปิ ดเผยชือ

15%

5)

การเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านการขาย

15%

6)

การเปิ ดเผยข ้อมูล ESG และ Stewardship

10%

รายงานหัวข ้อนี้เป็ นฉบับต่อจากหัวข ้อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย หรือ Fees and Expenses
ทีม
่ ก
ี ารรายงานไปในเดือนกันยายน 2019 รวมทัง้ หัวข ้อกฎเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี หรือ Regulation and
Taxation ในเดือนพฤษภาคม 2020
เกีย
่ วก ับ Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. เป็ นผู ้นํ าด ้านการวิจัยการลงทุนอิสระในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย
บริษัทนํ าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีห
่ ลากหลายเพือ
่ นักลงทุนรายย่อย ทีป
่ รึกษาทางการเงิน บริษัทจัดการ
ผู ้ให ้บริการและสนั บสนุนแผนการเกษียณ และผู ้ลงทุนสถาบันใน Private Capital Market
มอร์นงิ่ สตาร์ให ้บริการข ้อมูลและการวิจัยเชิงลึกสําหรับการลงทุนหลายรูปแบบเช่น Managed investment
products หุ ้นทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Private Capital Market และข ้อมูลตลาดการลงทุนทั่วโลกแบบ
Real-time Morningstar
ิ ทรัพย์ภา
ยังเสนอบริการด ้านการจัดการการลงทุนผ่านบริษัทย่อยทีเ่ ป็ นผู ้ให ้คําแนะนํ าด ้านการลงทุนโดยมีสน
ยใต ้การจัดการและการให ้คําแนะนํ ารวมมูลค่า 2.15 แสนล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2020
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และบริษัทมีการทําธุรกิจอยูใ่ น 29 ประเทศทั่วโลก สามารถดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
www.morningstar.com/company หรือติดตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc

Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบด ้วยบริษัทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง Morningstar Research Services LLC.
การให ้คะแนนสําหรับแต่ละตลาดการลงทุนมาจากขัน
้ ตอนการประเมินเชิงคุณภาพโดยนั กวิเคราะห์จากฝ่ าย
manager research การให ้คะแนนทีเ่ ปิ ดเผยในรายงานนี้เป็ นการประเมิน
ดังนัน
้ จึงถือเป็ นการแสดงความเห็นและไม่ถอ
ื เป็ นการรับรอง การประกาศแถลงข่าวนี้และรายงาน Global Fund
Investor Experience มีวัตถุประสงค์ในการแสดงข ้อมูลเท่านัน
้
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