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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่:   

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

 
ผลการศกึษาการเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนรวมท ัว่โลกของมอรน์ิง่สตารพ์บวา่ 
อนิเดยีและสหรฐัอเมรกิาไดค้ะแนนสูงสุด 
ในขณะทีอ่อสเตรเลยียงัคงตามหลงัประเทศอืน่ทีป่รบัมาตรฐานสูงขึน้ 
 
รายงานหัวขอ้ทีส่ามนี้เป็นสว่นหนึง่ของรายงานทีจั่ดทําขึน้ทุก 2 ปี 
โดยหัวขอ้นี้มกีารศกึษาการเปิดเผยขอ้มลูใน 2 มติใิหมค่อื การเปิดเผยขอ้มลูดา้นการขาย 
และการเปิดเผยขอ้มลู ESG และ Stewardship 
 

ชคิาโก,้ 15 ธันวาคม 2020, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), 
ผูนํ้าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผลการศกึษาในหัวขอ้ทีส่ามซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานป
ระสบการณ์การลงทนุท่ัวโลก Global Investor Experience (GIE) ทีจั่ดทําขึน้ทุก ๆ 2 ปี ในรายงานการศกึษาครัง้ที ่
6 นี้เป็นการประเมนิประสบการณ์ของผูล้งทนุกองทนุรวม 26 ตลาดท่ัวโลกในอเมรกิาเหนือ ยุโรป เอเชยี 
และแอฟรกิา หัวขอ้ “การเปิดเผยขอ้มลู” (Disclosure) ประเมนิแตล่ะตลาดใน 6 มติหิลัก โดยในปีนี้มกีารเพิม่ 
2 มติใิหมค่อื การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการขาย และการเปิดเผยขอ้มลู ESG และ Stewardship  

การใหค้ะแนนแบง่ออกเป็นระดับ Top, Above Average, Average, Below Average  และ Bottom 
โดยมอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนระดับ Top แก ่อนิเดยี และสหรัฐอเมรกิา 
ซึง่เป็นตลาดทีเ่ป็นมติรกับนักลงทนุมากทีส่ดุในแง่ของแนวปฏบัิตทิีด่ใีนการเปิดเผยขอ้มลูเชน่ ชือ่ 
การถอืครองหน่วยลงทนุ และค่าตอบแทนของผูจั้ดการกองทนุ 
ในทางตรงกันขา้มมอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนระดับ Bottom แก ่ออสเตรเลยี 
ซึง่เป็นเพยีงตลาดเดยีวทีไ่มม่กีฎเกณฑบั์งคับการเปิดเผยขอ้มูลพอรต์โฟลโิอและยังคงตอ้งพัฒนาการเปิดเ
ผยขอ้มลูดา้น ESG และ Stewardship เพือ่ใหทั้ดเทยีมต่อความคาดหวังของนักลงทนุทีส่งูขึน้ 

Christina West, ดํารงตําแหน่ง Director of Manager Research Services 
ของมอรน์ิง่สตารแ์ละหนึง่ในผูเ้รยีบเรยีงรายงานผลการศกึษานี้กลา่วว่า 
“ตลาดกองทนุรวมท่ัวโลกสว่นใหญม่พีัฒนาการดา้นการเปิดเผยขอ้มลูโดยมอีนิเดยีและสหรัฐอเมรกิาเป็นผู ้
นํา ขณะทีอ่กี 6 ตลาดไดแ้ก ่แคนาดา เกาหลใีต ้ไตห้วัน ไทย แอฟฟรกิาใต ้และสวเีดน ไดค้ะแนนระดับ 
Above Average ดา้นฝรั่งเศสและเนเธอรแ์ลนด ์มกีารพัฒนาแบบกา้วกระโดด 
ซึง่เป็นประโยชนข์องการปรับมาตรฐานในโซนยโุรป รวมทัง้แอฟรกิาใตก็้มคีะแนนดขีึน้เชน่กัน 
ขณะทีอ่อสเตรเลยียังเป็นตลาดทีข่าดแรงกดดันจากอตุสาหกรรมหรอื political will ทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ข” 

“มอรน์ิง่สตารย์นิดอีย่างยิง่ทีจ่ะนําเสนอการพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่อกี 2 
มติใินการศกึษารอบนี้ซึง่ก็คอื การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการขายและ การเปิดเผยขอ้มลู ESG และ Stewardship 
โดยพจิารณาวา่ผูใ้หคํ้าแนะนําทางการเงนิตอ้งมกีารเปิดเผยขอ้มลูความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละมกีารเ
ปิดแผยเอกสารกองทนุ ณ จุดขายหรอืไม ่การเปิดเผยขอ้มลู ESG และ Stewardship 
เป็นอกีสว่นสําคัญทีเ่พิม่ขึน้มาใหม ่และเราไดป้ระเมนิว่าในแต่ละตลาดมเีกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูดา้น ESG 
หรอื stewardship code หรอืไม ่
เพือ่พจิารณาประกอบกรณีมกีารแสดงความเป็นกองทนุสเีขยีวและการมแีนวปฏบัิตเิพือ่ประโยชนข์องผูล้งทุ
น  
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แผนภาพที ่2 จากรายงานการศกึษาประสบการณ์การลงทนุท่ัวโลกหัวขอ้ การเปิดเผยขอ้มลู 
แสดงคะแนนของแต่ละตลาด 

รายงานการศกึษาหัวขอ้การเปิดเผยขอ้มลูสามารถดูไดท้ีน่ี่ โดยประเด็นสําคัญมดัีงนี้ 

• อนิเดยีและสหรฐัอเมรกิายงัคงไดค้ะแนนระดบั Top จากการเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปร่งใสทัง้ 6 มติ ิ
สหรัฐอเมรกิายังคงรักษามาตรฐานการเป็นผูนํ้าดา้นการเปิดเผยขอ้มลู 
ในขณะเดยีวกันอนิเดยีไดม้กีารเพิม่มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ยังมมีาตรฐานทีส่งูโดยเฉพาะในการเปิดเผยขอ้มลูพอรต์โฟลโิอทีเ่ป็นแบบรายเดอืน 
 

• ออสเตรเลยีเป็นเพยีงตลาดเดยีวทีไ่ดค้ะแนนระดบัตํา่สุดในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูจากจําน
วน 26 ตลาดท ัว่โลกทีม่กีารศกึษาขอ้มลูในคร ัง้นี ้
ออสเตรเลยีเป็นตลาดทีพ่ัฒนาแลว้เพยีงตลาดเดยีวทีไ่มม่เีกณฑห์รอืขอ้บังคับการเปิดเผยขอ้มลูพ
อรต์การลงทนุ Australian Corporations Act ทีป่รับเกณฑใ์ห ้super trustees 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูพอรต์การลงทนุในแบบออนไลนนั์น้ 
เคยมกํีาหนดบังคับใชม้าตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2019 แตม่กีารเลือ่นกําหนดออกไป 
ซึง่กอ่นหนา้นี้มกีารเลือ่นการบังคับใชเ้กณฑม์าแลว้ 3 ครัง้ในปี 2017 2016 และ 2015 
 

• สงิคโปรแ์ละสวติเซอรแ์ลนดไ์ดค้ะแนนระดบัตํา่ลงไปที ่Below Average 
ซึง่เป็นระดบัเดยีวกบั เบลเยีย่ม อติาล ีและญีปุ่่ น 
โดยตลาดเหลา่นี้มลัีกษณะคลา้ยกันคอืไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูการถอืครองหน่วยลงทนุของผูจั้ดกา
รกองทนุ 
ไมม่เีกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูค่าธรรมเนียมทีเ่ป็นลักษณะตัวเงนิในหนังสอืชีช้วนกองทนุรวม 
และมเีกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลพอรต์การลงทนุฉบับเต็มทีน่อ้ยครัง้กวา่มาตรฐานท่ัวโลก 
 

• กฎเกณฑท์ ัว่โลกควรใหค้วามสําคญักบัมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูล ESG 
ใหม้ากขึน้เพือ่แจง้ใหน้กัลงทนุเขา้ใจและเปรยีบเทยีบได ้
ซึง่ขอ้นี้ถอืเป็นจุดเดน่ของภมูภิาคยโุรป โดยมสีวเีดนเป็นผูนํ้าดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ESG 

https://www.morningstar.com/lp/global-investor-experience-disclosure?utm_source=corp_comm&utm_medium=referral
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จากการมขีอ้บังคับทีช่ดัเจน นอกจากโซนยโุรปแลว้ 
ฮอ่งกงยังมกีารเปิดเผยรายชือ่กองทนุสเีขยีวในเว็บไซตสํ์านักงานกํากับหลักทรัพย ์
ซึง่เป็นตัวอยา่งของการเริม่สรา้งผลกระทบทีช่ดัเจนทีช่ว่ยใหนั้กลงทนุทราบไดง้่ายวา่กองทนุใดเป็
นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ ์ESG 
ในขณะทีส่หรัฐอเมรกิายังคงตามหลังในดา้นนี้จากทีไ่มม่เีกณฑห์รอืมาตรฐานเฉพาะเกีย่วกับ ESG 
ทีกํ่าหนดโดยภาครัฐหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

• มอรน์ิง่สตารเ์ชือ่วา่หลกัเกณฑท์ีด่ที ีสุ่ดน ัน้มรีากฐานจากความโปรง่ใส 
โดยความโปร่งใสเป็นสว่นสําคัญทีช่ว่ยใหนั้กลงทนุตัดสนิใจไดด้ยีิง่ขึน้และสรา้งความเชือ่มั่นในผลิ
ตภัณฑแ์ละบรษัิทจัดการลงทนุทีบ่รหิารทรัพยส์นิของผูล้งทนุ 

 

Methodology 

การศกึษาประสบการณ์การลงทนุท่ัวโลกนี้เป็นการสะทอ้นมมุมองของมอรน์ิง่สตารว์า่ปัจจัยใดทําใหนั้กลงทุ
นกองทนุรวมมปีระสบการณ์การลงทนุทีด่ ี
การศกึษานี้พจิารณาจากขอ้มลูกองทนุรวมและอทีเีอฟทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลักซึง่การลงทนุทัง้สองแ
บบนี้ถอืเป็นทางเลอืกสําหรับนักลงทนุโดยท่ัวไป การศกึษาครัง้นี้ไมร่วมผลติภัณฑร์ูปแบบอืน่เชน่ 
กองทนุรวมมปีระกัน variable annuities, insurance-linked funds, กองทนุบํานาญ กองทนุปิด collective investment 
trusts, hedge funds, private equity funds, หรอื venture capital funds. 

มอรน์ิง่สตารป์ระเมนิการเปิดเผยขอ้มลูของแตล่ะตลาดกองทุนรวมจาก 6 มติ ิซึง่รวมถงึ 
การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการขายและ การเปิดเผยขอ้มลู ESG และ Stewardship ซึง่มรีายละเอยีดดังนี้ 

1) หนังสอืชีช้วนกองทนุรวม      30%   

2) การเปิดเผยขอ้มูลคา่ธรรมเนียม     10% 

3) การเปิดเผยขอ้มูลพอรต์การลงทนุ     20% 

4) การเปิดเผยชือ่และคา่ตอบแทนผูจั้ดการกองทนุ   15%  

5) การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการขาย     15% 

6) การเปิดเผยขอ้มูล ESG และ Stewardship    10% 

รายงานหัวขอ้นี้เป็นฉบับตอ่จากหัวขอ้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้าย หรอื Fees and Expenses 

ทีม่กีารรายงานไปในเดอืนกันยายน 2019 รวมทัง้หัวขอ้กฎเกณฑแ์ละการจัดเก็บภาษี หรอื Regulation and 

Taxation ในเดอืนพฤษภาคม 2020 

เกีย่วกบั Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. เป็นผูนํ้าดา้นการวจัิยการลงทนุอสิระในอเมรกิาเหนือ ยโุรป ออสเตรเลยี และเอเชยี 
บรษัิทนําเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทุนรายยอ่ย ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ 
ผูใ้หบ้รกิารและสนับสนุนแผนการเกษียณ และผูล้งทนุสถาบันใน Private Capital Market 
มอรน์ิง่สตารใ์หบ้รกิารขอ้มลูและการวจัิยเชงิลกึสําหรับการลงทนุหลายรูปแบบเชน่ Managed investment 
products หุน้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Private Capital Market และขอ้มลูตลาดการลงทนุท่ัวโลกแบบ 
Real-time Morningstar 
ยังเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทนุผ่านบรษัิทย่อยทีเ่ป็นผูใ้หคํ้าแนะนําดา้นการลงทนุโดยมสีนิทรัพยภ์า
ยใตก้ารจัดการและการใหคํ้าแนะนํารวมมลูค่า 2.15 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ วันที ่30 กันยายน 2020 

https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2019/Morningstars-Sixth-Global-Investor-Experience-Study-Finds-Investors-are-Paying-Less-to-Own-Funds-Worldwide-But-Disparity-Among-Markets-Persists/default.aspx
https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2020/Morningstar-Publishes-Global-Study-of-Regulation-and-Taxation-in-the-Fund-Industry-Finding-Regulation-to-be-Adequate-But-Not-Always-Proactive/default.aspx
https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2020/Morningstar-Publishes-Global-Study-of-Regulation-and-Taxation-in-the-Fund-Industry-Finding-Regulation-to-be-Adequate-But-Not-Always-Proactive/default.aspx
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และบรษัิทมกีารทําธรุกจิอยูใ่น 29 ประเทศท่ัวโลก สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.morningstar.com/company หรอืตดิตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc 

Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบดว้ยบรษัิทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่รวมถงึ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง Morningstar Research Services LLC. 
การใหค้ะแนนสําหรับแตล่ะตลาดการลงทนุมาจากขัน้ตอนการประเมนิเชงิคณุภาพโดยนักวเิคราะหจ์ากฝ่าย 
manager research การใหค้ะแนนทีเ่ปิดเผยในรายงานนี้เป็นการประเมนิ 
ดังนัน้จงึถอืเป็นการแสดงความเห็นและไมถ่อืเป็นการรับรอง การประกาศแถลงขา่วนี้และรายงาน Global Fund 
Investor Experience มวัีตถุประสงคใ์นการแสดงขอ้มลูเท่านัน้ 
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