ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker
KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ไมมีการลงทุนในตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพยที่เปน
สวนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขาหรือออก
จากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีดังกลาวดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา (fully invested)
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio
management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถ
สรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Total Return Index โดย
จะเปนไปตามตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
กองทุ น มี ก ลยุ ท ธ ก ารลงทุ น มุ  ง หวั ง ให ผ ลประกอบการเคลื ่ อ นไหวตามดั ช นี ช ี ้ ว ั ด (Passive Management/index
tracking)
โดย บลจ.จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด
(tracking error : TE) 5.00% ตอป

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวา
มูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหุนกลุมธุรกิจธนาคาร

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทัพย
อางอิงโดยตรง
 ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหวของ
ราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคาหรือตัวแปรดังกลาว
 กองทุนรวมดังกลาวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีผลตอบแทน
รวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index) จึงทําใหมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น
 กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง (ดัชนีผลตอบแทนรวม
หมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)) โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุน
ไมเกินรอยละ 5.00 ตอป นอกจากนี้ ผูดูแลสภาพคลองทําหนาที่เพื่อใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดรองสะทอน
มูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนดังกลาวไดอยางใกลเคียงกัน โดยจะพยายามดํารงคาความผันผวนของ
ราคาซื้อขายหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 5.00 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจําเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออํานวย ทําใหกองทุนอาจไม
สามารถดํารงสวนตางดังกลาวได
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทุนเปด KTAM SET Banking ETF Tracker มีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตอง
เลิกกองทุนรวมได ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.ktam.co.th

หมายเหตุ มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ตํ่า

สูง
general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธนาคาร

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

คาธรรมเนียมการขาย
- คาธรรมเนียมการขายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวมคา
ไมเกิน 1.50
หนวยลงทุน
ไมเกิน 1.50
- คาธรรมเนียมการขายที่ผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขาย
หน ว ยลงทุ น และ/หรื อ ผู  ส นั บ สนุ น การขายฯ เรี ย กเก็ บ จาก
ผูสนใจลงทุนทั่วไป
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
- คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผูรวม
ไมเกิน 1.50
คาหนวยลงทุน
- คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนที่ผรู วมคาหนวยลงทุนและ/หรือ
ไมเกิน 1.50
ผูขายหนวยลงทุน และ/หรือผูส นับสนุนการขายฯ เรียกเก็บจาก
ผูสนใจลงทุนทั่วไป
คาธรรมเนียมการโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

เก็บจริง
ยังไมเรียกเก็บ
ตามอัตราของที่ผูรวมคาหนวยลงทุน
และ/หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายฯ กําหนด
ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ
ตามอัตราของที่ผูรวมคาหนวยลงทุน
และ/หรือผูขายหนวยลงทุน และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายฯ กําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหหนด

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนกําหนด

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา

ไมมี

ไมมี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก

ไมมี

ไมมี
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หมายเหตุ : สามารถดูคา ธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับผูล งทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจงใหผลู งทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูรวมคาหนวยลงทุน และ/หรือผูขายหนวยลงทุน (ถามี)
(2) บริษัทจัดการ ผูรวมคาหนวยลงทุน และผูขายหนวยลงทุนแตละรายอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในอัตราที่แตกตางกัน
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ผลการดําเนินงานในอดีต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -56.27%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 21.58% ตอป
ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 0.34% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล จาย
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวย
ลงทุน

16 พฤศจิกายน 2555
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ :
 บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหเฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น โดยสงคําสั่งซื้อ
ไดทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพยฯ
 กรณีผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุน หรือผูขาย
หนวยลงทุน (ถามี) ดวยวิธีการสงมอบตะกราหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคา เงื่อนไข และวิธีการจะ
เปนไปตามที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนดกับผูลงทุนทั่วไป
 ผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถซื้อและขายหนวยลงทุนของกองทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพย
 จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งซื้อ : สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการซื้อ
ขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย
วันทําการขายคืน :
 บริษัทจัดการจะขายคืนหนวยลงทุนใหเฉพาะผูรวมคาหนวยลงทุนเทานั้น โดยสงคําสั่งขาย
คืนไดทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพยฯ
 กรณีผูสนใจลงทุนทั่วไป ผูสนใจลงทุนทั่วไป สามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนโดย
ผานผูรวมคาหนวยลงทุน ดวยวิธีการรับมอบตะกราหลักทรัพย ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อ
คืนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกําหนด
 มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
 จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : สําหรับผูรวมคาหนวยลงทุน: 1 หนวยของการ
ซื้อขาย (creation unit: CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย
 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
 จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน :
 กรณีผูรวมคาหนวยลงทุนจะไดรับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+3 วัน
ทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน โดยบริษัทจะชําระเปนตะกราหลักทรัพย ตามอัตราสวน
และรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกําหนด
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 กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย โดยทั่วไปจะไดรับชําระเงิน
ภายใน T+2
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
นายชนัต คงพัฒนสิริ

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผูดูแลสภาพคลองของ
กองทุน

ผูรวมคาหนวยลงทุน

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก /
ฝายลงทุนตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
10 สิงหาคม 2560

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 3.60%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
ที่อยู : 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2680-1856-8
หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งใหเปนผูดูแลสภาพคลองแทน (ถามี) โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
ที่อยู : 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 3/1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120 โทร 0-2680-1856-8
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด
ที่อยู : ชั้น 8 อาคารลิเบอรตี้สแควร 287 ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2695-5555

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

หรือบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการจะทําการแตงตั้งใหเปนผูรวมคาหนวยลงทุนตอไป โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
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ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

ขอมูลอื่นๆ

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th
ขอมูลการจายเงินปนผล
วันที่จาย
อัตราตอหนวย (บาท)
2 มีนาคม 2561
0.2000
18 กรกฎาคม 2557
0.1100
28 มิถุนายน 2556
0.0700

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ
และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด

EBANK

12

คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market risk) คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ (Specific sectors) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยเฉพาะบางกลุมธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุมธุรกิจจํานวนมากกวา
และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุน
ในหมวดธุรกิจธนาคารจึงอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับหมวดธุรกิจธนาคารเปนพิเศษ เชน
• ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ในกรณีหมวดธุรกิจธนาคารที่มีการใหสินเชื่อ จะทําใหเกิดความเสี่ยงทางดานเครดิตของลูกหนี้
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงจากมูลคาหลักประกันที่ลดลง เปนตo
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารมีรายไดดอกเบี้ยจากสินทรัพยและรายจายดอกเบี้ยจากหนี้สิน จึงมี
ความเสี่ยงจากการที่สินทรัพยและหนี้สินดังกลาวมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบกําหนดสัญญา
ไมตรงกัน หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยอางอิงของสินทรัพยและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมสอดคลองกัน ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร
• ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากธนาคารมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ เชน การทํา
ธุรกรรมปริวรรตเงินตรา การลงทุน การใหสินเชื่อ การกูยืม การกอภาระผูกพัน รวมถึงการใชอนุพันธทางการเงินที่
เปนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดฐานะเกินดุลหรือขาดดุลในเงินตราตางประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะกอใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
• ความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ (Systemic Risk) เมื่อสถาบันการเงินหนึ่งในระบบไมสามารถชําระภาระผูกพันเมื่ อถึง
กําหนดเวลา สงผลใหสถาบันการเงินอื่นๆ ไมสามารถชําระภาระผูกพันตามไปดวย ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการ
ชําระเงินในวงกวาง ในกรณีที่เลวราย อาจสงผลตอเสถียรภาพของระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration Risk) เนื่องมาจากดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector
Index มี การกระจุก ตัวของการลงทุนในหุ นหมวดธุ รกิ จธนาคาร ดั ง นั ้น ผลประกอบการของกองทุ น อาจขึ ้ นอยูกับผล
ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมการเงิน และอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเงินเปนพิเศษ
เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ (Systemic Risk)
ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไมเทากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) ผลตอบแทนของ
กองทุนอาจไมเทากับผลตอบแทนของดัชนีที่กองทุนอางอิงไดตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยหลายประการ ตัวอยางเชน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุน
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ของผูลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลองในชวงหลังจากวันปด
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกจนกระทั่งหนวยลงทุนสามารถซื้อและขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
ภายหลังที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ จะมีผูดูแลสภาพคลองที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการคอยทําหนาที่เสนอ
คําสั่งซื้อและคําสั่งขายหนวยลงทุนในขณะเดียวกัน ทําใหผูลงทุนที่ตองการซื้อหรือขายหนวยลงทุนจะสามารถกระทําได
ตลอดเวลา ยกเวนกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติ ทําใหผูดูแลสภาพคลองไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ซึ่งอาจสงผลกระทบให
สภาพคลองของหนวยลงทุนลดลง
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Risks in the use of derivatives) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธทําใหมีความเสี่ยง
ที่แตกตางหรือมากกวาหลักทรัพยทั่วไป
ความเสี่ยงจากการซื้อหรือขายผานผูรวมคาหนวยลงทุน (Participating Dealer)
เนื่องจากการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดแรก ผูลงทุนตองทําการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางผูรวมคาหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับหนวยลงทุน หรืออาจไมไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากผูรวมคา
หนวยลงทุนไมทําการซื้อหรือขายหนวยลงทุนกับทางกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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