ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี้ ฟนด
Krung Thai Smart Equity Fund (KTEF)
กองทุนรวมตราสารทุน
ไมมกี ารลงทุนในตางประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
KTEF

1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเนนลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี
มีแนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง
ทั ้ ง นี ้ กองทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื ้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แตจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพยของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ
ลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตรา
สารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KTEF

2

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน จึงทําใหกองทุนนี้มี
ความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุน
เมื่อมีความเขาใจความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ
การลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ ่งสัญญาซื้ อขายลวงหนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุ น
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (future price) อาจไมเทากับความเคลื่อนไหว
ของราคาปจจุบัน (spot price) ของสินคา/ตัวแปร
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง
• ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีใ้ นรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ไดโดยผูลงทุนควรติดตอบริษทั
ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม
ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
• ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดบริษัทจัดการ
อาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งดังกลาวได
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

กลุมหุนที่เนนลงทุน

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%
สูง

general

large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
ตํ่า

High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

ตํ่า

>80%

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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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
เก็บจริง
(1)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 1.00
0.75
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (2)
ไมเกิน 1.00
ยกเวนไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
ไมเกิน 1.00
0.75
(2)
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
ไมเกิน 1.00
ยกเวนไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
หมายเหตุ : อัตราขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน , สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง
3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้
คืน (ถามี)
(2)
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินที่ไดรับจากคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เขาเปนรายไดของ
กองทุน
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -47.85%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.12% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
19 พฤษภาคม 2554
อายุโครงการ
ไมกาํ หนด
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ : 1,000 บาท
วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ - 15.30 น.
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมมี
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแตโดยทั่วไปจะไดรบั เงินภายใน T+3 คือ 3
วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
คุณอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล
อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ตําแหนง/
บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลักตราสารทุน

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
4 กรกฎาคม 2557

ในรอบระยะเวลาที่ผานมายอนหลัง 1 ป เทากับ 677.40%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 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
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คําอธิบายเพิ่มเติม
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
ความเสีย่ งที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสงู
2) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถ
ชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคา
ทรัพยสินสุทธิกองทุนได
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไมไดใน
ระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด
4) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผล
การดําเนินงานของธุรกิจซึ่งจะสงผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจนั้นๆ ใหมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา คือ การลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน โดยมีความเสี่ยงแตกตางตามประเภทของสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท ดังนี้
สัญญาออปชัน คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการใหสิทธิแกผูซื้อสัญญา (long position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย
อางอิง (underlying) ในอนาคต โดยผูซื้อสามารถเลือกที่จะใชสิทธิหรือไมก็ได ภายในเวลาที่ผูขายสัญญา (short position) กําหนด
โดยผูซื้อตองจายคาธรรมเนียม (premium) ในการไดมาซึ่งสิทธิดังกลาวดวย ในสวนของผูขายสัญญาจะไดรับคาธรรมเนียมมากอน
เพื่อแลกกับภาระผูกพันในอนาคตที่ตองปฏิบัติตามสัญญาที่ไดขายออกไป
ความเสี่ยงของผูซื้อสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปโดย
ไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ
ความเสี่ยงของผูขายสัญญาออปชัน ไดแก ความเสี่ยงที่ผูซื้อใชสิทธิภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งในกรณีที่เปนการขายสิทธิในการซื้อ (short
call option) จะทําใหผูขายมีความเสี่ยงที่ไมมีขอจํากัด เนื่องจากมูลคาสินทรัพยอางอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดโดยไมมีเพดานสูงสุด
สัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการเปนภาระผูกพันที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามสัญญาเมื่อถึง
ระยะเวลาที่กําหนดไว กลาวคือเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาผูซื้อตองซื้อสินทรัพยอางอิงในราคาที่ไดตกลงกันไวแลว ไมวาการซื้อนั้น
อาจจะทําใหเกิดกําไรหรือมีผลขาดทุนตอผูซื้อก็ตาม โดยในสวนของผูขายก็เชนเดียวกัน ไมวาการขายในราคาที่ไดตกลงกันไวจะทําให
เกิดกําไรหรือมีผลขาดทุน ผูขายก็ตองขายในราคาดังกลาว
ความแตกตางของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด คือ สัญญาฟวเจอรสามารถซื้อขายกันไดในตลาดซื้อขายลวงหนา
(Future Market) โดยมีการกําหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพยอางอิง และเวลาในการสงมอบที่เปนมาตรฐาน และมีสํานัก
หักบัญชี (Clearing House) ทําหนาที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหทั้ง 2 ฝายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมี
การกําหนดมูลคาสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกสิ้นวันที่มีการซื้อขาย ในขณะที่สัญญาฟอรเวิรด เปนขอตกลงระหวาง
คูสัญญาทั้ง 2 ฝาย ซึ่งเปนการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter) ไมมีการกําหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับใหเขากับความ
ตองการเฉพาะรายของคูสัญญาได
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ความเสี่ยงของสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิรด ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ทําใหมูลคาของสัญญาฟวเจอร/สัญญาฟอรเวิรดมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมเขาไปทําสัญญาฟวเจอรซื้อหุนที่ราคา 100 บาท ถาครบ
กําหนดสัญญาราคาหุนในวันนั้นอยูที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แตในทางตรงกันขามถาราคาหุนในวันนั้นอยูที่ 125
บาท กองทุนรวมจะมีกําไร 25 บาท
สัญญาสวอป คือ สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหวางกันในชวงเวลาใน
อนาคต โดยการรับและจายกระแสเงินสดมีการอางอิงกับสินทรัพยอางอิง โดยคูสัญญาทั้ง 2 ฝายสามารถกําหนดลักษณะของสัญญาได
ตามความตองการ
ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ไดแก ความผันผวนของมูลคาสินทรัพยอางอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทําใหมูลคาของ
สัญญาสวอปมีผลขาดทุน เชน กองทุนรวมทําสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนรวมไดรับกับ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่กองทุนรวมไดรับมากกวาอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (MLR + 1% = 4%) กองทุนรวมตองชําระเงินใหธนาคาร = 10,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึ่งถากองทุนรวมไมทํา
สัญญาสวอปดังกลาวกองทุนรวมก็ไมมีภาระตองชําระเงิน
6) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู
ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือ
ความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออก
ตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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