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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์  
MFC European Banks Fund (M-EUBANK) 

กองทุนรวมตรำสำรทนุ 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต :  
ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

แบบ 123-1 

กำรลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ กำรฝำกเงิน  

ข้อมูล ณ วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2565 IPO วันท่ี 17 – 23 กุมภำพันธ์ 2565 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร  
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบำยกำรลงทุน 
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ 
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์อิเล็กโทรนิค (Exchange Electronic Trading (Xetra)) ประเทศเยอรมนี (Germany) บริหำร
จัดกำรลงทุนโดย BlackRock Asset Management Deutschland AG และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของ UCITS 
กองทุน iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) มีนโยบำยลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนี STOXX Europe 600 Banks เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ
ดัชนี STOXX Europe 600 Banks 
ดัชนี STOXX Europe 600 Banks เป็นดัชนีที่วัดผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่อยู่ในหมวดธุรกิจธนำคำร
ในทวีปยุโรป และเป็นดัชนีย่อยของดัชนี  STOXX Europe 600 ประกอบด้วยหุ้นขนำดใหญ่จำก  
17 ประเทศในทวีปยุโรป มีกำรปรับสัดส่วนรำยไตรมำส และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีจะค ำนวณโดย
ใช้วิธี free-float market Capitalization และ limited ตำมหลักเกณฑ์ของ UCITS และมีกำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ www.stoxx.com 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดกำรกองทุนเห็นเหมำะสม นอกจำกนี้อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient portfolio management) และอำจ
ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็น
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือ
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ท ำให้
ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำร
กองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยจะปิดประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) และ/หรือประกำศทำง website ของบริษัทจัดกำร 
ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.ishares.com/uk/individual/en/products/251934/ 

 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน : 
กองทุนเปดิเอ็มเอฟซี ยโูรเปยีน แบงค์ มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลือ่นไหวตำมกองทุนหลัก ส่วนกองทุน 
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (กองทุนหลัก) มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำร
เคลื่อนไหวตำมดชันีชีว้ัด (Passive Management)  

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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-  ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ำ
กว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้ 

-  ผู้ที่สำมำรถลงทุนในระยะกลำงถึงระยะยำว โดยคำดหวังผลตอบแทนในระยะยำวที่ดีกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป 
 

-  ผู้ลงทุนที่เน้นกำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิที่แน่นอนหรือรักษำเงนิตน้ให้อยู่ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 
 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร  
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

   ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้  และ/หรือ ตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม 

ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้งอุตสำหกรรม 
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป 

-  กองทุนรวมนี้อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient 
portfolio management) และตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) จึงมี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจ ำนวนที่น้อยกว่ำ จึง
มีก ำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรำชอำณำจักร ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของ
พอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

-    กองทุนรวมนี้มีนโยบำยกำรลงทุนเฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร จึงอำจมีควำมเสี่ยงและควำมผัน
ผวนของรำคำสูงกว่ำกองทุนรวมทั่วไปที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ของหมวดอุตสำหกรรมดังกล่ำวเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจลงทุน และควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของ
พอร์ตกำรลงทุนโดยรวมด้วย 
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ 

< 5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง 
 

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในหมวดอตุสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง 
 

 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 

 

 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

ทั้งหมด/เกือบท้ังหมด บำงส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

≤20% 20-50% 50-80% >80% 

สูง 

กำรป้องกันควำมเสี่ยง fx 

กำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

ต่ ำ 

สูง 

*กองทุนรวมมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน คิดเป็น 90% ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ 
ต่ ำ 

*กองทุนมีกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรำชอำณำจักร 
สูง 

สูง 

ต่ ำ 

สูง 

*กองทุนมีกำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมธนำคำร 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
 

 

 

 

ควำมผันผวนของผลกำร
ด ำเนินงำน (SD) 

กำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่งมำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน 

 

 

 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

กำรกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 

ต่ ำ 

ต่ ำ 
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
กองทุน iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 

 

 

 

ที่มำ: Fund Fact Sheet iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564  

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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 * ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 
  

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแล้ว 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนกับผูส้ั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่เท่ากันได้ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ขายคืนหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ 
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคาขาย+ ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคารับซ้ือคืน ซ่ึงเท่ากับ มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ใช้เพื่อการค านวณราคารับซ้ือคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย2 2.0 1.284 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน3 2.0 ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ4 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก5 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ 50 บำท/ รำยกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บำท/ 1 ฉบับ 50 บำท/ 1 ฉบับ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่ำซื้อขำย)1
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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนรวมต่ำงประเทศท่ีลงทุน 

 
 

ที่มำ: Fund Fact Sheet iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 และ Key Investor 
Information Robeco Global Consumer Trends ณ วันท่ี 5 กุมภำพันธ ์2564  
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต* 

 ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) 
ดัชนี STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Index ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพ่ือค ำนวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วันค ำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% 

 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ European Equity 

 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 

 

ที่มำ: Fund Fact Sheet iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

 

* คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.mfcfund.com 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 

http://www.mfcfund.com/
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล  ไม่จ่ำย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
วันท่ีจดทะเบียน ภำยใน 2 วันท ำกำรหลังจำกวันสุดท้ำยของกำร IPO 
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนด 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ:  

- กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : ระหว่ำงวันท่ี  
17 – 23 กุมภำพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 

 มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 1,000 บำท 
 - กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก : ทุกวันท ำกำร 

ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น.  
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อในแต่ละครั้ง : 1,000 บำท 

วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–13.00 น. 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก ำหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด 

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :  
T+5 คือ 5 วันท ำกำรนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
กำรซื้อขำยภำยหลัง IPO : ตั้งแต่วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565  
เป็นต้นไป 
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่วันท่ี  
28 กุมภำพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  
กำรขำยหน่วยลงทุนแบบสม่ ำเสมอ (Saving Plan) :  
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com  

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน     รำยชื่อ         วันท่ีเร่ิมบริหำรกองทุนนี้ 
                                                  1. คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุน ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 
                                                  2. คุณชำญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จดักำรกองทุน ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ  
                                                  3. คุณเทดดี้ อีริคสัน                 วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุน ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 
                                                  4. คุณฉัตรแพร ตรีเทพวิไล         วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ข้อมูลอื่นๆ 
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                                                  ผู้จัดกำรกองทุน ในส่วนของอัตรำแลกเปลี่ยน 
                                                  5. คุณจิรำธิป กุลกำญจนำธร       วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
                                                  ผู้จัดกำรกองทุน ในส่วนของตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
     บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
     - MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0 
     - Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6  
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7 
     - ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2 
     - ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16 
     - ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 
     - ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2 
     - ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 
     ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 
     ธนำคำร ไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
     ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-777-7777 
     บล. กรุงไทย ซิมิโก้ จ ำกัด โทรศัพท์ 02-695-5555 
     บล. กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
     บล. กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-796-0011 
     บล. เกียรตินำคินภัทร จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
     บล. โกลเบล็ก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
     บล. คันทรี่กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
     บล. คิงส์ฟอร์ด จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2829-6600 
     บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
     บล. เคทีบีเอสที จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 02-351-1800  
     บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2846-8689 
     บล. ดีบีเอส วิคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
     บล. ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
     บล. ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2217-9595 
     บล. โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
     บล. บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
     บล. บียอนด์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2820-0100 
     บล. ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จ ำกัด โทรศัพท์ 02-095-8999 
     บล. ฟินันซ่ำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
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     บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
     บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
     บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1    
     บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
     โทรศัพท์ 0-2650-8471 
     บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
     บล. สยำมเวลธ์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2430-6543 
     บล. หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
     บล. อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2088-9999 
     บล. เอเชียพลัส จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
     บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2022-1499 
     บล. เอเอสแอล จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2508-1567 
     บล. ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2684-8731 
     บล. ไอวี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์ 0-2658-5800 ต่อ 808-809
     บลจ. เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2660-6677  
     บลจ. เอเชีย เวลท์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2680-5000   
     บลน. ฟินโนมีนำ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 
     บลน. เทรเชอริสต์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2061-9621   
     บลน. เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5544   
     บลน. โรโบเวลธ์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2026-6222 
     บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2016-8600 
     บ. เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2274-9400 
     บ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จ ำกัด โทรศพัท์ 0-2648-3333 
     บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จ ำกัด โทรศัพท์ 0-2220-3977                                               
     หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีได้รับแต่งตั้ง 
     จำกบริษัทจัดกำร 
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ  
ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02-649-2000 
website: www.mfcfund.com 
email: mfccontactcenter@mfcfund.com 

http://www.mfcfund.com/
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ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน ์ ทำงผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com  
 
 
 
 

  

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก  จึงมีควำม
เสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้

รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขำยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้สอบทำนข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันที่           
8 กุมภำพันธ์ 2565 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมและขอรับรองว่ำ
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 
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ข้อมูลส ำคัญของกองทุน iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 
ชื่อกองทุนรวมต่ำงประเทศ iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 
ผู้จัดกำรกำรลงทุน BlackRock Asset Management Ireland Limited 

นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงผลตอบแทน
ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX 
Europe 600 Banks (ดัชนีอ้ำงอิง) มีนโยบำยลงทุนในหุ้นท่ีเป็น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้ำงอิง เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้ำงอิงดังกล่ำว 

ดัชนี STOXX Europe 600 Banks เป็นดัชนีที่วัดผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจธนำคำรในทวีปยุโรป 
และเป็นดัชนีย่อยของดัชนี STOXX Europe 600 ประกอบด้วย
หุ้นขนำดใหญ่จำก 17 ประเทศในทวีปยุโรป มีกำรปรับสัดส่วน
รำยไตรมำส และหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีจะค ำนวณโดย
ใช้วิธี free-float market Capitalization และ limited ตำม
หลักเกณฑ์ของ UCITS และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซด์ 
www.stoxx.com 

Benchmark STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Index 
วันท่ีจัดตั้งกองทุนหลัก 25 เมษำยน 2544 
อำยุกองทุน ไม่ก ำหนด 
ผู้รับฝำกทรัพย์สิน State Street Bank Gmbh 
Bloomberg Ticker SX7PEX GY 
ISIN Code DE000A0F5UJ7 
วันท ำกำรซื้อขำย ทุกวันท ำกำร 
แหล่งข้อมูล www.ishares.com 
ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) 
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
(Management Fee) 

0.45% 

ค่ ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำร 
(Ongoing charges) 

0.46% 

 

 
  



กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปยีน แบงค ์(M-EUBANK)  14 

ควำมเสี่ยงของกองทุนหลกั 

กองทุนหลักมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวโดยเฉพำะในหมวดอุตสำหกรรม ประเทศ สกุลเงินหรือ
บริษัท ดังนั้นกองทุนหลักจึงมีควำมผันผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจ ตลำด กำรเมือง และปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

1. ควำมเส่ียงท่ัวไปจำกกำรลงทุนในกองทุนหลัก 
ควำมเส่ียงท่ัวไปจำกกำรลงทุนในกองทุนหลักอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อมูลค่ำหน่วยลงทุน เงินลงทุนของ 
ผู้ลงทุน และระยะเวลำท่ีผู้ลงทุนวำงแผนท่ีจะลงทุนในกองทุนหลัก 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) 
ดัชนีอ้ำงอิงของกองทุนหลักมีกำรลงทุนกระจุกตัวโดยเฉพำะในตลำดภูมิภำคใดภูมิภำคหนึ่ง ท ำให้ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของตลำดในภูมิภำคใดภูมิภำคหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับตลำดโดยรวม 

3. ควำมเส่ียงจำกอัตรำเงินเฟ้อ (Inflation Risk) 
ทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุนอำจถูกลดค่ำจำกภำวะเงินเฟ้อ เนื่องจำกอัตรำเงินเฟ้ออำจเพ่ิมสูงขึ้นกว่ำ
มูลค่ำของกองทุนหลัก 

4. ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
กองทุนหลักอำจลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจำกสกุลเงินของกองทุนหลัก ท ำให้กองทุนหลักจะได้รับ
ผลตอบแทน กำรช ำระคืน และเงินท่ีได้รับจำกกำรลงทุนในสกุลเงินดังกล่ำว ดังนั้น หำกสกุลเงินอื่นท่ีมี
ควำมเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักมีมูลค่ำลดลง มูลค่ำของกองทุนหลักก็จะลดลงตำมไปด้วย 

5. ควำมเส่ียงจำกตลำดตรำสำรทุน (Capital market risk) 
รำคำหรือผลกำรด ำเนินงำนของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินจะขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของตลำดทุน ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจำกเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจและกำรเมืองในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ปัจจัย
อื่นๆ เช่น อำรมณ์ ควำมคิดเห็น และข่ำวลือ ก็มีผลต่อรำคำเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในตลำดหลักทรัพย์ 
ควำมผันผวนของรำคำและมูลค่ำตลำดอำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน 
หรือคณุภำพเครดิตของผู้ออกตรำสำร 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 
 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)  
ควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกปัจจัยภำยนอก 
เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปัจจัยทำงกำรเมืองท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจำรณำได้จำกค่ำ 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวม มีควำมผัน
ผวนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลักทรัพย์สูง 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (currency risk)  
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุลเงินดอลลำร์ในช่วงท่ีเงินบำทอ่อนแต่ขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบำทกลับมำ
น้อยลง ในทำงกลับกันหำกกองทุนรวมลงทุนในช่วงท่ีบำทแข็งและขำยท ำก ำไรในช่วงท่ีบำทอ่อนก็อำจได้
ผลตอบแทนมำกขึ้นกว่ำเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจึงเป็น
เคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกดังกล่ำว  
ป้องกันควำมเส่ียงตำมดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอำจมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
เนื่องจำกกำรป้องกันควำมเส่ียงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวมในกำรพิจำรณำว่ำจะป้องกัน
ควำมเส่ียงหรือไม่ 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration 
Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิด
เหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน หรือควำมมั่นคงของผู้ออกตรำสำรรำยดังกล่ำว 
กองทุนอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยผู้ออกตรำสำร 
2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector 
Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน 
ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมนั้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีผันผวน
มำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม 
3. ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) 
เกิดจำกกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีผันผวนมำกกว่ำกองทุนท่ีกระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ 


