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สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ตดิตอ่ 

ชญานี จงึมานนท,์ +66 86 892 9899  Chayanee.Juengmanon@morningstar.com 

มอรน์ ิง่สตารจ์ดัท าผลการศกึษาประสบการณ์การลงทนุท ัว่โลกในหวัขอ้คา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้า่ย พบวา่คา่ธรรมเนยีมยงัคงลดลงตอ่เนือ่ง และยงัสามารถพฒันาตอ่ไดใ้นสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรมกองทนุ   

ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และสหรัฐอเมรกิา ไดค้ะแนนในระดบัสงูสดุ (Top) อกีครัง้ ดา้นค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้าย ในขณะทีไ่ตห้วันและอติาลยัีงคงอยู่ในระดับต ่าสดุ (Bottom)  

กรุงเทพมหานคร, 31 มนีาคม 2022 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ผูใ้หบ้รกิารบทวเิคราะหก์ารลงทุน

ระดับแนวหนา้ไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลในสว่นแรกของผลการศกึษาประสบการณ์การลงทุนท่ัวโลก Global 

Investor Experience (GIE) ทีจั่ดท าขึน้ทกุ ๆ 2 ปี โดยเป็นการใหค้ะแนนดา้นประสบการณ์การลงทุนกองทนุรวม

ของนักลงทุนใน 26 ตลาดการลงทุนในทวปีอเมรกิาเหนือ ยุโรป เอเชยี และแอฟรกิา ส าหรับการจัดท า

รายงานครัง้ที ่7 นี้ รายงานในสว่นแรกคอื ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย (Fee and Expenses) เป็นการเปิดเผย

ขอ้มูลการประเมนิตน้ทนุการลงทุนกองทนุรวมในแต่ละตลาดทัว่โลก 

ทมี Manager research ของมอรน์ิง่สตารไ์ดแ้บ่งระดับการใหค้ะแนนออกเป็น Top, Above Average, Average, 

Below Average, และ Bottom โดยในรอบนี้มอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนประเทศออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และ

สหรัฐอเมรกิาในระดับ Top ซึง่หมายความว่าเป็นตลาดทีม่คีวามเป็นมติรกับนักลงทุนสงูสดุในดา้น

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย ในทางกลับกันมอรน์ิง่สตารใ์หค้ะแนนอติาลแีละไตห้วันในระดับ Bottom ซึง่ถอื

เป็นตลาดกองทุนทีม่คี่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายสงูสดุ 

Grant Kennaway ด ารงต าแหนง่ Head of manager selection ของมอรน์ิง่สตารแ์ละผูร้่วมจัดท าผลการศกึษานี้

กล่าวว่า “ข่าวดสี าหรับนักลงทุนท่ัวโลกคอืค่าธรรมเนียมในหลายตลาดมกีารปรับลดลง ซึง่เป็นผลจากเงนิที่

ไหลเขา้สูก่องทุนค่าธรรมเนียมถูกและกองทนุทีม่อียู่เดมิปรับลดค่าธรรมเนียมลง การแยกค่าธรรมเนียมในแต่

ละสว่นของกองทุนทีม่ใีหเ้ห็นมากขึน้สง่ผลใหม้คีวามโปร่งใสและท าใหผู้ล้งทุนประสบผลส าเร็จในการลงทุน 

อย่างไรก็ตามโครงสรา้งอตุสาหกรรมกองทุนทั่วโลกทียั่งมกีารเก็บค่าธรรมเนียมซือ้ขายและค่าธรรมเนียมค่า

นายหนา้ใน 18 ตลาดในเอเชยีและยุโรปอาจน าไปสูค่วามไม่ชัดเจนต่อผูล้งทนุได ้ซึง่เราเชือ่ว่าผูข้าย 

โดยเฉพาะธนาคาร จะไดป้ระโยชน์มากกว่าตัวผูล้งทุนเอง” 
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ขอ้มูลระดับคะแนนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายกองทุนในสว่นแรกสามารถดูไดท้ีน่ี่ ประเดน็ส าคัญมดีงันี ้

• อัตราสว่นค่าใชจ่้ายกองทุนโดยคดิจากค่ามัธยฐานถ่วงดว้ยน ้าหนักมูลค่าทรัพยส์นิ (Asset-weighted 

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

ปรับตัวลงตัง้แต่ปี 2019 โดยกองทุนผสมและกองทุนตราสารทุนทีจั่ดตัง้ขึน้ภายในตลาดนัน้ ๆ มี

แนวโนม้ลดลงชัดเจนทีส่ดุ เหน็ไดจ้ากการรายงานการลดลงของค่าธรรมเนียมของ 2 กลุ่มนี้ ใน 17 

ตลาด 

• ค่าธรรมเนียมทีล่ดลงมสีว่นขับเคลือ่นร่วมกนัระหว่างเม็ดเงนิทีไ่หลเขา้ไปยังกองทุนค่าธรรมเนียม

ถูกและการปรับลดค่าธรรมเนียมกองทุนทีม่อียู่เดมิ ในตลาดทีผู่ล้งทุนสามารถเขา้ถงึกองทุนรวมได ้

หลายชอ่งทางนัน้พบว่าผูล้งทุนมคีวามตืน่ตัวและใหค้วามส าคญักับการลดตน้ทุนการลงทุน ซึง่

น าไปสูก่ารลงทุนในชนดิหน่วยลงทุนทีม่คี่าธรรมเนียมต ่ากว่า 

• นอกจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยี และเนเธอรแ์ลนดแ์ลว้ การจ่ายค่าธรรมเนียม

แนะน าการลงทุนโดยตรงนัน้หาไดย้ากในตลาดอืน่ การขาดกฎเกณฑท์ีจ่ ากดัการเก็บค่าธรรมเนียม

ซือ้ขายและค่าธรรมเนียม trail commission อาจเป็นสว่นใหผู้ล้งทุนจ่ายค่าค าแนะน าการลงทนุโดยที่

ไม่ไดร้อ้งขอหรอืไม่ไดร้ับบรกิาร แมใ้นบางตลาดทีม่กีารเปิดขายชนดิหน่วยลงทุนทีไ่ม่มกีารเก็บค่า 

trail commission เชน่ อติาล ีแตผู่ล้งทุนทั่วไปเขา้ถงึชนดิหน่วยลงทุนไดไ้ม่ง่ายนัก เนื่องจากผู ้

จ าหน่ายกองทุนนัน้สว่นใหญ่เป็นรูปแบบตัวกลางโดยเฉพาะธนาคารต่าง ๆ 

• การปรับเปลีย่นไปสูก่ารใหค้ าแนะน าการลงทนุแบบ fee-based ในสหรัฐฯ และออสเตรเลยี เป็นแรง

กระตุน้ใหม้คีวามตอ้งการกองทุนค่าธรรมเนียมต ่า สถาบันการเงนิและผูใ้หค้ าแนะน าเลอืกทีจ่ะไม่

ลงทนุในชนดิหน่วยลงทุนทีค่่าธรรมเนียมสงูและคดิค่าธรรมเนยีมแนะน าการลงทุนและค่าจัด

จ าหน่ายกองทุน ซึง่แนวโนม้นี้เห็นไดใ้นตลาดอืน่เชน่อนิเดยีและแคนาดา 

• สงครามราคาในตลาดอทีเีอฟสง่แรงกดดนัต่อค่าธรรมเนียมกองทุนทั่วโลก ในสหรัฐอเมรกิาทีม่กีาร

แข่งขันสงู มกีารกดดันค่าธรรมเนียมต ่าไปจนถงึระดับศูนยใ์นบางกองทนุดัชนีและอทีเีอฟ และการ

แข่งขันนี้ไดส้ง่ผลตอ่เนือ่งไปสงูทั่วทุกมุมของตลาดกองทนุรวม 

https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience
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• ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์และสหรัฐอเมรกิา ไดค้ะแนนระดับสงูสดุจากทีก่องทนุมักแยก

ค่าธรรมเนียมแตล่ะสว่นออกจากกัน โดยตลาดดงักล่าวไดค้ะแนนสงูสดุตดิตอ่กันเป็นครัง้ที ่4 

• ในตลาดทีธ่นาคารยังเป็นผูจ้ าหน่ายหลักยังไม่มสีัญญาณบ่งชีว่้าแรงขับเคลือ่นจากตลาดเพยีง

อย่างเดยีวจะชว่ยใหค้า่ธรรมเนียม (Asset-weighted median expense ratio) ลดลงได ้เหน็ไดจ้ากตลาด

อย่างอติาล ีไตห้วัน ฮ่องกง และสงิคโปรท์ียั่งมกีารขายกองทนุ offshore ทีม่คี่าธรรมเนียมสงู 

มากกว่ากองทุนทีจั่ดตัง้ขึน้ในตลาดนัน้ ๆ ซึง่มคี่าธรรมเนียมถูกกว่า 

• สหราชอาณาจักรไดเ้ริม่การประเมนิค่าธรรมเนียมรายปี ซึง่เป็นหนึง่ในพัฒนาการดา้นกฎเกณฑม์าก

ทีส่ดุนับตัง้แต่ปี 2019 ซึง่บรษัิทจัดการกองทุนจะตอ้งพสิจูน์ว่ากองทนุสรา้งมูลค่าต่อผูล้งทนุ

เพยีงใดเมือ่เทยีบกับค่าธรรมเนียมทีก่องทนุจัดเก็บ 

 

Methodology 

การศกึษาขอ้มูลนี้เป็นการสะทอ้นมุมมองของมอรน์ิง่สตารเ์กีย่วกับประสบการณ์การลงทนุทีด่ขีองผูล้งทนุว่า

มลีักษณะเชน่ใด โดยพจิารณาจากกองทนุเปิดทีเ่ปิดขายโดยทั่วไปหรอืกองทุนอทีเีอฟ ซึง่ทัง้สองประเภท

เป็นผลติภัณฑท์ีป่ระชาชนท่ัวไปมักใชห้ากตอ้งการลงทุนในลักษณะกองทุน การศกึษานีใ้ชอ้ัตราสว่น

ค่าใชจ่้ายกองทุนโดยคดิจากค่ามัธยฐานถ่วงดว้ยน ้าหนักมูลค่าทรัพยส์นิในการเปรยีบเทยีบค่าใชจ่้ายกองทุน

ทั่วโลก ซึง่เป็นแบบเดยีวกับทีใ่ชใ้นการศกึษารอบทีผ่่านมา นอกจากนี้ยังพจิารณาถงึโครงสรา้งและการ

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับ performance fee และความสามารถในการหลกีเลีย่งค่าธรรมเนียมการขายหรอืค่า 

commission การศกึษาขอ้มูลไดแ้บ่งกองทุนตาม 3 ประเภททรัพยส์นิคอืกองทุนผสม กองทุนตราสารทุนและ

กองทนุตราสารหนี้ การค านวณค่าใชจ่้ายกองทุนแบ่งเป็น 2 สว่นคอื สว่นทีม่กีารเปิดขายอยู่ในแต่ละตลาด 

(available for sale) และสว่นทีม่กีารจัดตัง้ในตลาดนัน้ ๆ (locally domiciled) และในการศกึษารอบนี้ไดม้กีารปรับ

น ้าหนักของกองทนุ available for sale ของแตล่ะตลาดเพือ่สะทอ้นแนวโนม้การลงทนุโดยผูล้งทนุในตลาดนัน้  

เก ีย่วกบั Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. เป็นผูน้ าดา้นการวจัิยการลงทุนอสิระในอเมรกิาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลยี และเอเชยี บรษัิท

น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีห่ลากหลายเพือ่นักลงทนุรายย่อย ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษัิทจัดการ ผู ้

ใหบ้รกิารและสนับสนุนแผนการเกษียณ และผูล้งทนุสถาบันใน Private Capital Market มอรน์ิง่สตารใ์หบ้รกิาร

ขอ้มูลและการวจัิยเชงิลกึส าหรับการลงทุนหลายรูปแบบเชน่ Managed investment products บรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพย ์Private Capital Market ตราสารหนี ้และขอ้มูลตลาดการลงทนุทั่วโลกแบบ Real-time 

Morningstar ยังเสนอบรกิารดา้นการจัดการการลงทนุผ่านบรษัิทย่อยทีเ่ป็นผูใ้หค้ าแนะน าดา้นการลงทนุโดยมี

สนิทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการและการใหค้ าแนะน ารวมมูลค่า 2.65 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐฯ ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2021 และบรษัิทมกีารท าธุรกจิอยู่ใน 29 ประเทศทั่วโลก สามารถดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่

www.morningstar.com/company หรอืตดิตาม Morningstar ทาง Twitter @MorningstarInc 
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Manager Research Group ของ Morningstar ประกอบดว้ยบรษัิทย่อย ของ Morningstar Inc. ซึง่รวมถงึ แต่ไม่

จ ากัดเพยีง Morningstar Research Services LLC. การใหค้ะแนนส าหรับแต่ละตลาดการลงทนุมาจากขัน้ตอนการ

ประเมนิเชงิคุณภาพโดยนักวเิคราะหจ์ากฝ่าย manager research ดังนัน้จงึถอืเป็นการแสดงความเห็นและไม่ถอื

เป็นการรับรอง การประกาศแถลงข่าวนีแ้ละรายงาน Global Fund Investor Experience มวัีตถุประสงคเ์พือ่การ

แสดงขอ้มูลเท่านัน้ 
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