
Capital Market Research Forum ครั้งที่ 3/2555

14 มีนาคม 2555

ดร. นรพัชร์ อศัววัลลภ

เศรษฐกรช านาญการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

แนวทางการพัฒนาการจัดจ าหน่ายกองทุนรวมของไทย
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 ภาพรวม
 ปัญหา
 Supply (Distributor, Distribution channel)
 คุณภาพการให้ค าปรึกษา

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย

 Demand (Investor)
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน /ความเอนเอียง (bias) ในกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย

 ตัวชี้วัดระดับปัญหาอย่างงา่ย
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย

 เพ่ิมคุณภาพการใหค้ าปรึกษาและคุ้มครองผู้ลงทุน

 การพัฒนาความรู้ทางการเงินและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนนักลงทุนไทย

หัวข้อการน าเสนอ
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ความได้เปรียบของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าและการให้บริการที่ครบวงจร ท าให้AUM ของ 
บลจ. ในเครือธนาคารพาณิชย์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่มลีักษณะการกระจุกตัวในกองทุนรวมตราสารหนี้
โดยเฉพาะกองทนุรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก (สรายุทธ์ นาทะพันธ,์ 2553)
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AUM ของ บลจ. ในเครือธนาคารพาณิชย์เติบโตอย่างรวดเรว็ แม้วา่จะมีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าและมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่อ AUM สูงกว่า บลจ. กลุ่มอื่นในกรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้และให้ผลตอบแทนและมี
ค่าธรรมเนียมไม่แตกต่างจาก บลจ. กลุม่อื่นมากนักในกรณีกองทุนรวมตราสารทนุ (สรายุทธ์ นาทะพนัธ,์ 2553)
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ผลิตภัณฑ์ : กองทุนรวม

ช่องทางการจัดจ าหน่าย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน

“ เพราะเหตุใดกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์จึงได้รบัความนิยมจาก
ผู้ลงทุนเหนือกว่ากองทุนกลุ่มอื่น? ”

ประเด็นปัญหา

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ บลจ. ต่างๆ 
ของผู้ลงทุน

คุณภาพของการให้ค าปรึกษา

ความรู้ความเข้าใจการลงทุนและ
การตัดสินใจลงทุน
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ปัญหา Supply: คุณภาพการให้ค าปรึกษาของผู้ตดิต่อกบัผู้ลงทุน (1)
7

คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษาไทย

คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา: ประสบการณ์ในต่างประเทศ

สิงคโปร์ 

จัดให้มีข้อสอบและการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
การตลาดเพิ่มเติมในกรณี
ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อน

ฮ่องกง 

จัดให้มี mystery shopper 
เพื่อตรวจสอบการขาย
กองทุนรวม

อังกฤษ 
Retail Distribution Review 
(RDR): ยกระดับความรู้ของที่
ปรึกษาลงทุน เช่น 
• หากท่ีปรึกษาทางการเงินยังมีคุณสมบัติ
ไม่ครบตามที่ก าหนดก็ต้องมี 
qualification gap-fill 
• ระบบการศึกษาต่อเนื่องปีละ 35  ชม.

อิตาลี 

มี training center ที่มี
คุณภาพ และมี 
government 
authorization exam ที่
เข้มงวด

ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ปี 2553 ผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (บางกรณี) ไม่จ าเป็นต้องมี
วุฒิปริญญาตรี แต่ต้องสอบผ่านข้อสอบความรู้ กฎระเบียบ และมีประกาศนียบัตรต่างๆ ตามที่ก าหนดตาม
ประเภทของการขึ้นทะเบียน โดยต่ออายุการขึ้นทะเบียนเปน็ประจ าทุก 2 ปี และอบรมเพิ่มเติมอย่างน้อย 
15 ชั่วโมง
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ปัญหา Supply: คุณภาพการให้ค าปรึกษาของผู้ตดิต่อกบัผู้ลงทุน (2)
8

ความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ของผู้ให้ค าปรึกษา

การขจัดความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ของที่ปรึกษาลงทุนในต่างประเทศ

อังกฤษ

RDR: เปลี่ยนระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนจาก 
commission-based เป็น 
fee-only 

ออสเตรเลีย 

ระงับ commission-based 
ในลักษณะเดียวกับ RDR 
รวมทั้งระงับ front-end 
load และ trailing 
commission

อินเดีย

ห้ามการเก็บค่าธรรมเนียม 
front-end load

เนเธอร์แลนด์ 

เสนอแนวทางการห้าม
ผู้จัดการกองทุนจ่าย
ผลตอบแทนใดๆ ให้แก่ท้ัง
ผู้จัดจ าหน่าย และ 
execution-only business

ความไม่เป็นกลางของค าแนะน าระหว่างกองทุนแต่ละกอง 
(เช่น การให้ค าแนะน าที่เน้นการขายผลิตภัณฑ์ทดแทน

เงินฝากมากกว่าผลิตภัณฑ์ class อื่นๆ)

ความไม่เป็นกลางของค าแนะน าระหว่างกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการของแต่ละ บลจ.

(เช่น การให้ค าแนะน าในขอบเขตจ ากัดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดการของกลุ่ม บลจ. พันธมิตร)
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ปัญหา Supply: ช่องทางการจัดจ าหนา่ย
9

การเข้าถึงของผู้ลงทุนไทย

ประสบการณ์ในต่างประเทศ

การขายในหลายประเทศทั่วโลกก็ท าผ่าน 
ธพ. เป็นหลักเชน่กนั ทั้งในเอเชีย ยุโรป และ
ละตินอเมริกา ยกเว้น ประเทศออสเตรเลีย 
อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา

ในหลายประเทศจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ช่องทางการจ าหน่ายแบบปิดคล้ายไทย เช่น 
เยอรมัน ฝร่ังเศส สเปน เม็กซิโก และบราซิล

ลักษณะบางประการของประเทศที่มีช่องทางการ
จ าหน่ายแบบเปิด
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านที่ปรึกษาทางการ
เงนิและ/หรืออินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม
มีหน่วยงานก ากับดูแล/สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องที่
เข้มแข็ง
มีแรงกดดันจากการแข่งขนัสงู เช่น จากกองทุน
ต่างประเทศ
มีแรงกดดันจากความต้องการของผู้ลงทุน เช่น 
กลุ่ม high net worth

ขายผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก และช่องทางการขายส่วนใหญ่เป็นแบบปิด (ขายเฉพาะ in-house product)
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ปัญหา Supply: บทเรียนอื่นๆ จากประสบการณ์ตา่งประเทศ
10

ประสบการณ์ในต่างประเทศ

ปัญหาในจีนจากการมีค่าตอบแทนให้ผู้
จ าหน่ายในช่วง IPO (ขณะนี้ยกเลิกแลว้)

ปัญหา Misselling ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงในฮ่องกงและสิงคโปร์        
        การออกมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เข้มงวด เช่น การห้าม cross-selling ให้ลูกค้า
เงินฝาก, แยก section การท าธุรกรรมธนาคารและการลงทุนใหช้ัดเจน

Conflict of interest ระหว่าง investment bank และ fund management เชน่ การท าหน้าที ่underwriter 
ท าให้มีความได้เปรียบด้านข้อมูล IPO ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนอาจมีความโน้มเอียงโดยเลือกลงทุนในหลักทรพัยข์อง
ลูกค้ามากเกินควร 
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Implication: ควรมีระบบการให้ค าปรึกษาที่ดีเพื่อช่วยให้เกิด demand ต่อสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
และต้องส่งเสริมการเข้าถึงของนักลงทุนให้กองทุนแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น
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ปัญหา Demand: ความรูค้วามเข้าใจของผู้ลงทุนไทย
13

การส ารวจความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของประชาชนปี 2553 ของ กลต 

38% ของผู้ลงทุนเข้าใจว่า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี
ความเสี่ยงต่ าถึงปานกลาง 

ประมาณ 50% ของผู้
ลงทุนไม่สนใจอ่าน
เอกสารประกอบการ

ลงทุน 

60% ของผู้ที่คาดวา่จะ
ลงทุนเร็ว ๆ นี้คิดว่ายังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

ผู้ที่คาดว่าจะลงทุนเร็วๆ นี้ 
ส่วนใหญ่พึ่งพาข้อมูลจาก
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและ
พนักงานธนาคารในการ
ตัดสินใจลงทุนเป็นหลัก



14

การส ารวจความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุนในต่างประเทศ (1)
14

อเมริกา: ผู้ลงทุนบางกลุ่มมีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่นๆ

ผู้ลงทุนในสหรัฐอเมริกามีพฤติกรรมเลือกลงทุนในกองทุนที่มีต้นทุนต่ ากว่า เนื่องจากค่าเฉลี่ย 
(simple average) ของ expense ratio มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (weighted average) ที่นักลงทุนได้
จ่ายออกไปจริงๆ

รายงาน Investor Opinion of the Fund Industry พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับมุมมองต่ออุตสาหกรรม
กองทุนรวมของผู้ลงทุนมากที่สุดคือ ผลประกอบการของกองทุนรวม

นักลงทุนกลุ่ม sophisticated investor (เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่า รายได้สูงกว่า อายุมากกว่า 
และมีประสบการณ์มากกว่า) ก็มักจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีพฤติกรรมใน
การลงทุนระยะยาว หลีกเลี่ยงกองทุนทีม่ี expense ratio สูง และเลือกถือกองทุนที่มีผลประกอบการดี 
ในขณะที่นักลงทุนท่ีมีพฤติกรรมเอนเอียงมักจะซื้อกองทุนรวมด้วยเหตุจูงใจอื่น เช่น ภาษี แต่เมื่อถือ
หน่วยลงทุนแล้วกม็ักจะซื้อขายหน่วยลงทุนบ่อย แต่มีจังหวะเวลาที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่ได้ประโยชน์
จากการลงทุนเท่าทีค่วร
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การส ารวจความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุนในต่างประเทศ (2)
15

ยุโรป: ยังพบปัญหาอยู่มาก

ฟินแลนด์

ผู้ที่เข้าร่วมในระบบบ านาญ 
(pensions) และผู้ที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประเภท 
structured products ไม่รู้ว่า
ตนเองก าลังเผชิญกับความ
เสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารทุน

ประมาณร้อยละ 40 เชื่อ
ว่าการลงทุนในหุ้นจะ
ได้รับความคุ้มครองเงิน
ต้น 

ผู้ลงทุนเพียงร้อยละ 33 ท า
การเปรียบเทียบกองทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน
 

ผู้ลงทุนยังมีความเชื่อถือใน
การรับค าแนะน าการลงทุน
จากที่ปรึกษาการลงทุนสูง
โดยไม่ตระหนักถึงความ
ขัดแยง้เชิงผลประโยชน์ของ
ผู้ให้ค าปรึกษา

ผู้ลงทุนให้ความส าคัญกับ branding คล้ายไทย ท าให้คนส่วนใหญ่เลือกซื้อกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ 
แม้ว่าผลตอบแทนจะต่ าและค่าธรรมเนียมสูง
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* กลุ่มตัวอย่างมีขนาด 6,000 ราย ครอบคลุม 8 ประเทศในยุโรป

ผลการทดสอบการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยในยุโรป* สื่อให้เห็นว่า 
1) ความสามารถในการเลือกลงทุนของนักลงทุนมีจ ากัด 
2) ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูล ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการในการน าเสนอ

มีโจทย์เพียง 56% ที่ตอบถูกและมีนักลงทุนเพียง 1.4% ที่ตอบค าถามถูกทุกข้อ (5 ข้อ) โดยโจทย์มีลักษณะดังน้ี



การเปิดเผยค าเตือนการลงทุนเกี่ยวกับความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ของที่ปรึกษาทางการ
เงินในรูปแบบที่ 5 ซึ่งใช้ตัวหนาสีแดง มีผลต่อการตอบสนองของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ

17

1. The advisor was only paid a fixed participation fee. (ไม่มีความขัดแย้งเชิงผลประโยชน)์

2. The advisor will receive a payment only when you choose to invest. He receives nothing when 
you choose not to invest.

3. The advisor will be paid proportional to what you invest.

4. The advisor will be paid proportional to what you invest. Notice that this means that the 
advisor did not necessarily have your own investment earnings in mind when he gave his 
advice.

5. The advisor will be paid proportional to what you invest. Notice that this means that the 
advisor did not necessarily have your own investment earnings in mind when he gave 
his advice. 



แนวทางการยกระดับความสามารถในการตัดสินใจลงทุนในยุโรป
18

Decision-making literacy

Simplified, pre-calculated information, standardizing

ข้อควรระวังเกี่ยวกบัพฤติกรรม: การชักจูงจากการสนทนา, knee jerk และพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยง up front



19

 ภาพรวม
 ปัญหา
 Supply (Distributor, Distribution channel)
 คุณภาพการให้ค าปรึกษา

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย

 Demand (Investor)
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน /ความเอนเอียง (bias) ในกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย

หัวข้อการน าเสนอ
19

Implication: การเปิดเผยข้อมูลแล้วหวังพึ่งการตัดสินใจของผู้ลงทุนอาจไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร
เพราะนักลงทุนอาจไม่สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเองได้
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 ภาพรวม
 ปัญหา
 Supply (Distributor, Distribution channel)
 คุณภาพการให้ค าปรึกษา

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย

 Demand (Investor)
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน /ความเอนเอียง (bias) ในกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย

 ตัวชี้วัดระดับปัญหาอย่างงา่ย
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย

 เพ่ิมคุณภาพการใหค้ าปรึกษาและคุ้มครองผู้ลงทุน

 การพัฒนาความรู้ทางการเงินและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนนักลงทุนไทย

หัวข้อการน าเสนอ
20



ตัวชี้วัดระดับปัญหาอย่างง่าย: ความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่าง expense ratio และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
ของ index fund ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่น้อยมาก แสดงว่าการตัดสินใจเลือกลงทุน
ของผู้ลงทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุน/อัตราผลตอบแทนเป็นส าคัญ

21
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 ภาพรวม
 ปัญหา
 Supply (Distributor, Distribution channel)
 คุณภาพการให้ค าปรึกษา

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย

 Demand (Investor)
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน /ความเอนเอียง (bias) ในกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย

 ตัวชี้วัดระดับปัญหาอย่างงา่ย
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย

 เพ่ิมคุณภาพการใหค้ าปรึกษาและคุ้มครองผู้ลงทุน

 การพัฒนาความรู้ทางการเงินและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนนักลงทุนไทย

หัวข้อการน าเสนอ
22
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กรณีของไทย
23

“ เพราะเหตุใดกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์จึงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเหนือกว่า
กองทุนกลุ่มอื่น? ”

ความเชื่อถือในภาพลักษณ์ของสถาบันการเงิน (branding) 

ความสะดวกสบายจากการใช้บริการสาขาของ ธพ. และการให้บริการที่ครบวงจร 

การให้ความเชื่อถือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เป็นพนักงานธนาคารมากเกินไป (over-
reliance)

ความสามารถในการตัดสินใจลงทุนที่จ ากัด (cognitive limitations) 
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ข้อเสนอแนะ (1)
24

1. ปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย

จัดท า platform

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่าย

การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายในระยะยาว
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ข้อเสนอแนะ (2)
25

2. เพิ่มคุณภาพการให้ค าปรึกษาและคุ้มครองผู้ลงทุน

จัดประเภทผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

ริเริ่มการให้บริการค าปรึกษาการลงทุนแบบ fee-only 

ยกระดับความรู้ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 
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ข้อเสนอแนะ (3)
26

3. การพัฒนาความรู้ทางการเงินและความสามารถในการตัดสินใจลงทุนนักลงทุน

เรียนรู้จากความล้มเหลวของ financial literacy program ในประเทศต้นแบบ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ



บทสรุปและข้อเสนอแนะ
27

ความเชื่อถือในภาพลักษณ์ของสถาบัน
การเงิน (branding) 

ความสะดวกสบายจากการใช้บริการสาขา
ของ ธพ. และการให้บริการที่ครบวงจร

การให้ความเชื่อถือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่
เป็นพนักงานธนาคารมากเกินไป (over-
reliance)

ความสามารถในการตัดสินใจลงทุนท่ี
จ ากัด (cognitive limitations) 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงช่องทางการจัดจ าหน่าย
• จัดท า platform

• ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียม

• การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายในระยะยาว

2. เพิ่มคุณภาพการให้ค าปรึกษาและคุม้ครองผูล้งทุน
• ริเริ่มการให้บริการค าปรึกษาการลงทุนแบบ fee-only

• จัดประเภทผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

• ยกระดับความรู้ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 

3. การพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจลงทุน
นักลงทุน
• เรียนรู้จากความล้มเหลวของ financial literacy program ในประเทศ

ต้นแบบ เช่น สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ


