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กองทุนเปิดรวงข้าว 2
ประเภทโครงการ		
อายุโครงการ		
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
จำนวนหน่วยลงทุน		
วันที่จดทะเบียนกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
5,000 ล้านบาท
500 ล้านหน่วย
4 สิงหาคม 2536
1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
1. โครงการมีนโยบายหลักในการลงทุน ดังนี้
1. ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุ่งหมายจะลงทุน” โดยจะเน้นลงทุน
ส่ ว นใหญ่ ใ นหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทหุ้ น ทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละลงทุ น
บางส่วนในหลักทรัพย์ที่ยังมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่คาดหมายว่าจะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต รวมทั้งหลักทรัพย์ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยประมาณ
จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่ ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การพิ ทั ก ษ์ ผ ลประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ภาวะสงคราม
(3) ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงที่ ใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี
เป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปีบัญชี
2. เลื อ กลงทุ น เฉพาะในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานดี มี แ นวโน้ ม
การเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 1 จะถือเป็นเงินสด หรือฝากธนาคาร
หรือลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นๆ โดยจะมุ่งเน้นผลตอบแทนและความมั่นคง
ของสถาบั น ที่ อ อกตราสารเป็ น หลั ก ทั้ ง นี้ กองทุ น อาจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่ ว งหน้ า เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจาก
เงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวน
เงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่าย
เงินปันผลนั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ ไม่รวมกำไรหรือ
ขาดทุ น สุ ท ธิ จ ากเงิ น ลงทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น (Unrealized Gain) ของกองทุ น ได้ อย่ า งไรก็ ต าม
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่คำนวณได้
ต่ำกว่า 0.25 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงาน (บาท)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหน่วย (บาท)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)*
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%)**

ปี 2560/2561
ปี 2559/2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
1,192,874,049.69
1,176,703,317.72
13.0926
12.6507
168,571,971.17

63,753,604.45

1.8279
1.386
14.18
11.29

0.6866
0.67
5.42
5.50

* ใช้ข้อมูลที่เป็นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
** ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปกองทุนK20LTF, KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF,
KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, KSELECT, K-STADE, K-STAR, K-STEQ,
K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งปะเทศไทย (SET TRI)
เป็นตัวชี้วัดกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
เป็นตัวชี้วัด



กองทุนเปิดรวงข้าว 2

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าว 2
รอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561
ตลาดทุน
ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา ตลาดหุ้ น ไทยปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางขาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก
ระดับ 1,576.08 จุด ในช่วง 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี จนสามารถทำสถิติปิดสูงสุดที่ระดับ
1,838.96 จุด ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน มาปิดต่ำสุดสำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2561
ณ ระดับ 1,595.58 จุด ก่อนที่ดัชนีจะมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนสุดท้ายของรอบปี
บั ญ ชี ก องทุ น โดยปิ ด ที่ ร ะดั บ 1,701.79 จุ ด คิ ด เป็ น การปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทย
125.71 จุด หรือร้อยละ 7.98 สำหรับรอบปีบัญชี
ในช่วงแรกของรอบปีบัญชี (สิงหาคม - ธันวาคม 2560) ตลาดหุ้นไทยปรับตัวในทิศทาง
ขาขึ้นจากระดับประมาณ 1,570 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการที่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่
ปรับเพิ่มขึ้นมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการจำกัดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC
ประกอบกับมีสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับสูงขึ้น
ตามการคาดหมายว่า เศรษฐกิจและกำไรของธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย
การปฏิรูประบบภาษีเงินได้นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาของสหรัฐฯ นอกจากนี้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
ของไทยที่ประกาศออกมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและตัวเลขการส่งออก
ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าคาด ส่งผลให้มีการปรับประมาณการตัวเลข
อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง แรงซื้ อ กองทุ น ประเภท LTF/RMF
ในเดือนธันวาคมเพื่อลดหย่อนภาษี ค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 32.58 บาทต่อ
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในช่ ว งสิ้ น ปี ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการแข็ ง ค่ า ของสกุ ล เงิ น ส่ ว นใหญ่ ใ นเอเชี ย
ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560
และปิดที่ระดับ 1,753.71 จุด ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560
ในเดือนมกราคม 2561 ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา
และทำสถิติปิดตลาดสูงสุด ณ ระดับ 1,838.96 จุด ในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี ความกังวลต่อการปรับขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้นจากระดับ 2.4% ณ สิ้นปี 2560
มาแตะที่ระดับ 2.9% ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 สร้างความกังวลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ที่อาจมีความน่าสนใจลดลง จึงเกิดแรงขายทำกำไรในตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยปรับ
ตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคในช่วงไตรมาสแรกของปี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาหุ้ น PTT ซึ่ ง เป็ น หุ้ น ที่ มี Market Cap ใหญ่ ที่ สุ ด ในตลาดหุ้ น ไทยที่ ไ ด้ ป ระกาศผล
การดำเนินงานประจำปี 2560 ทำสถิติสูงสุดพร้อมประกาศแตกพาร์ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจภายใน


ประเทศที่มีการเติบโตมากกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเข้าสู่ ไตรมาสสองของปี 2561 ตลาดหุ้น
เริ่มปรับทิศทางเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบจากการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์
ในการประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านระบบ On-line รวมทั้งมีปัจจัยความกังวลต่อ
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (Trade War) ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund Rate) ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
ตลอดไตรมาสสอง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุด
ร้อยละ 3.10 สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงประเภทต่างๆ และเกิดกระแสเงินลงทุนไหลออก
จากทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศ Emerging Markets ค่าเงินบาทกลับ
อ่อนค่าอย่างรวดเร็วจากระดับ 31.17 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมีนาคมมายังระดับ
33.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 และดัชนีตลาดหุ้นไทยปิด ณ จุดต่ำสุด
สำหรับครึ่งแรกของปี 2561 ที่ระดับ 1,595.58 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ
ในตลาดหุ้นไทยสูงถึง 182,050 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2561 การประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของกลุ่มธนาคาร
ซึ่งส่วนใหญ่ดีกว่าการคาดการณ์ของตลาด แรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ลดลง อีกทั้งตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของไทยต่างๆ ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การคลายความกังวลต่อโอกาสการเกิด
สงครามทางการค้า ตลาดหุ้นไทยจึงมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากจุดปิดต่ำสุดของปี ในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน โดยปรับสูงขึ้นถึงร้อยละ 6.66 ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ
1,701.79 จุด ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 กรกฎาคม 2561
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณร้อยละ 94.74 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ โดยหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนสูงกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Overweight)
ได้แก่ สื่อและสิ่งพิมพ์ บริการรับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน
ใกล้เคียงกับสัดส่วนของตลาดฯ (Neutral weight) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์
หมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนน้อยกว่าสัดส่วนของตลาดฯ (Underweight) ได้แก่ ขนส่งและ
โลจิสติกส์ พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
กองทุนถือเงินสดลดลงเล็กน้อยจากรอบบัญชีปีก่อนหน้า หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเพิ่มสูง
ขึ้น ได้แก่ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อและสิ่งพิมพ์ ธนาคาร
การแพทย์ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ส่ ว นหมวดอุ ต สาหกรรมที่ ล ดการลงทุ น ลง ได้ แ ก่ พาณิ ช ย์
ท่องเที่ยวและสันทนาการ อาหารและเครื่องดื่ม เงินทุนและหลักทรัพย์ บริการรับเหมาก่อสร้าง
พลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจการเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
ผลการดำเนินงานของกองทุน
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากองทุนมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.18 ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.29 กองทุนจึงมีผลการดำเนินงานดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 2.89



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดรวงข้าว 2 กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง	
ปี
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*
ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดำเนินงาน
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้วัด

หน่วย : % ต่อปี

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
-48.27 57.77 60.02 -5.59 34.61 -4.45 13.02 -1.29 16.55 20.88
-47.56 63.25 40.60 -0.72 35.76 -6.70 15.32 -14.00 19.79 17.30
42.05

30.32

22.13

24.73

14.18

22.70

14.61

13.45

14.78

7.25

36.34

25.18

17.85

22.54

12.73

20.92

12.98

13.78

14.21

6.31

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

-1.13
-1.12

-3.09
-3.94

-4.13
-5.10

14.18
11.29

11.31
7.50

หน่วย : %
ตั้งแต่
5 ปี 10 ปี จัดตั้ง
(ต่อปี)
7.44 12.29
8.51
4.69 10.21
2.63

11.43

12.62

11.83

10.31

12.03

13.84

20.53

24.70

11.29

12.53

11.67

9.84

11.89

13.06

18.57

25.16

ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
ต้นปี
(ต่อปี)
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด*
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)
ความผันผวน
(Standard deviation)
ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)

3 ปี
(ต่อปี)

* ตัวชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กองทุน K20SLTF,
KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, K-STADE, K-SELECT,
K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
อันดับ
ชื่อ
			
1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
3 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
10 บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
11 อื่นๆ
รวม



ค่านายหน้า อัตราส่วน
(บาท)
ค่านายหน้า
395,329.35
20.54%
212,561.16
11.04%
190,517.81
9.90%
159,977.76
8.31%
151,135.81
7.85%
145,749.55
7.57%
99,577.99
5.17%
83,081.71
4.32%
65,358.67
3.40%
59,002.27
3.07%
362,278.99
18.82%
1,924,571.07 100.00%

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย
(Report to Unitholders Expense)
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล
(Dividend Payment Expense)
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***

จำนวนเงิน
(พันบาท)
12,563.27
268.02
804.05
ไม่มี

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
1.00
0.02
0.06
ไม่มี

90.77

0.01

112.57

0.01

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
11.91
13,850.59

ไม่มี
0.00
1.10

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*
(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานประจำปี
(Annual Report Expense)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่งรายงานถึงผู้ถือหน่วย
(Report to Unitholders Expense)
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล
(Dividend Payment Expense)
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)**
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)***

จำนวนเงิน
(พันบาท)
25,479.82
543.57
1,630.71
ไม่มี
85.00

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
2.01
0.04
0.13
ไม่มี
0.01

68.79

0.01

90.77

0.01

153.01

0.01

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
26.14
28,077.81

ไม่มี
0.00
2.22

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
** ค่าใช้จ่ายอื่น < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าว 2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2560 (*)
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
-ธนาคาร
		 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
		 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
		 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
		 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
		 บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
		 บมจ.ธนาคารทหารไทย
-วัสดุก่อสร้าง
		 บมจ.ปูนซิเมนต์ ไทย
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
		 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
		 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
-พาณิชย์
		 บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
		 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
		 บมจ.สยามแม็คโคร
		 บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้
		 บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
		 บมจ.ซีพี ออลล์

-

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
1,203,589,349.11

% NAV

56,979,600.00
50,322,300.00
18,777,700.00
34,412,000.00
2,332,200.00
15,226,230.00

4.78
4.22
1.57
2.88
0.20
1.28

47,129,600.00

3.95

34,379,100.00
32,773,575.00

2.88
2.75

9,253,475.00
10,926,510.00
4,902,500.00
1,415,700.00
26,305,500.00
68,745,000.00

0.78
0.92
0.41
0.12
2.21
5.76

100.90
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2560 (*)
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
		 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
		 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
		 บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น
-พลังงานและสาธารณูปโภค
		 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 		 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
		 บมจ.ไทยออยล์
		 บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
		 บมจ.ปตท.		
		 บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
		 บมจ.บ้านปู		
		 บมจ.ผลิตไฟฟ้า
		 บมจ.โกลว์ พลังงาน
		 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
		 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
-สื่อและสิ่งพิมพ์
		 บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
		 บมจ.แพลน บี มีเดีย
		 บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
		 บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด

% NAV

16,428,700.00
51,914,000.00
28,670,625.00
11,562,500.00

1.38
4.35
2.40
0.97

8,650,468.00
5,933,440.00
13,457,925.00
12,301,465.00
110,090,125.00
40,622,050.00
11,286,390.00
6,514,200.00
7,059,250.00
20,210,100.00
1,850,100.00

0.73
0.50
1.13
1.03
9.23
3.41
0.95
0.55
0.59
1.69
0.16

9,068,580.00
15,592,960.00
6,351,900.00
10,503,030.00

0.76
1.31
0.53
0.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
CG Scoring
ปี 2560 (*)
-เงินทุนและหลักทรัพย์
		 บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
-อาหารและเครื่องดื่ม
		 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
		 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
-การแพทย์
		 บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
		 บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
		 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
		 บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
		 บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
-บริการรับเหมาก่อสร้าง
		 บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
		 บมจ.ช.การช่าง
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
		 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
		 บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
		 บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
		 บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
		 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
-ขนส่งและโลจิสติกส์
		 บมจ.ท่าอากาศยานไทย
		 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

-

-

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

% NAV

9,557,067.50

0.80

29,861,920.00
36,465,950.00

2.50
3.06

12,587,880.00
17,869,690.00
13,250,000.00
8,784,600.00
2,567,500.00

1.06
1.50
1.11
0.74
0.22

12,666,660.00
21,964,392.50

1.06
1.84

28,451,700.00
6,281,760.00
28,450,800.00
7,489,656.00
4,012,800.00
17,887,352.00

2.39
0.53
2.39
0.63
0.34
1.50

60,068,875.00
9,974,910.00

5.04
0.84
31
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (ต่อ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน
CG Scoring
มูลค่าตาม
% NAV
ปี 2560 (*)
ราคาตลาด
เงินฝาก						
73,447,038.11
6.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		
(10,715,299.42)
(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
1,192,874,049.69 บาท
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 38.84%
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(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring”
CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ ใช้ ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวด
ดังต่อไปนี้
		 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น		
15%
		 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน		
10%
		 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย		
20%
		 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		
20%
		 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
35%
โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ ได้คะแนนอยู่ ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี
3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง
	
ช่วงคะแนน
สัญลักษณ์
ความหมาย
SCORE
Range Number of Logo
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
ต่ำกว่า 50

No logo given

ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
ผ่าน
N/A
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด
% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น		
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ		
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ		
ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ
ตราสารที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการ		
กำกับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558

0.00
73,447,038.11

0.00
6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว
				
อันดับ
อันดับ
ประเภท
ผูอ้ อก
วันครบกำหนด ความน่าเชือ่ ถือ ความน่าเชือ่ ถือ
				
ของตราสาร ของผูอ้ อก/ค้ำประกัน

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินฝากธนาคาร
3. เงินฝากธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		
บมจ.ธนาคารยูโอบี		

N/A
N/A
N/A

มูลค่า
หน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

AA+(tha),F1+(tha)		 73,229,619.36
AA+(tha),F1+(tha)		 158,080.36
AAA(tha),F1+(tha)		
59,338.39

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%	

34

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ สู ง เป็ น พิ เ ศษจะมี สั ญ ลั ก ษณ์ “+” แสดงไว้ เ พิ่ ม เติ ม จากอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ที่กำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่
น่ า พอใจเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหนี้ อื่ น ในประเทศเดี ย วกั น อย่ า งไรก็ ดี ระดั บ ของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา
ในระดั บ ปานกลางเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารอื่ น หรื อ ตราสารอื่ น ในประเทศเดี ย วกั น
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง สุ ด ของอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ภายในประเทศไทย
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
‘A’ แสดงถึ ง ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น สู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ อ อกตราสารหรื อ ตราสารอื่ น
ในประเทศไทย อย่ า งไรก็ ดี การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ห รื อ สภาพทางเศรษฐกิ จ อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารอื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-”
อาจจะถู ก ระบุ ไ ว้ เ พิ่ ม เติ ม ต่ อ จากอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ สำหรั บ ประเทศหนึ่ ง ๆ เพื่ อ แสดงถึ ง
สถานะย่ อ ยโดยเปรี ย บเที ย บกั น ภายในอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขั้ น หลั ก ทั้ ง นี้ จะไม่ มี ก ารระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า
“CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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การเปิดเผยข้อมูล การถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
กองทุนเปิดรวงข้าว 2
มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ถือ 54.19%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่
1
2
3
บาท/หน่วย
2.15
1.00
1.00
วัน XD
10/03/37 26/08/37 7/03/38
วันจ่ายเงินปันผล 15/04/37 11/10/37 5/04/38

4
5
6
7
8
1.25
0.55
0.35
0.25
0.25
5/09/38 12/03/39 10/09/39 31/07/45 31/01/46
5/10/38 10/04/39 9/10/39 29/8/45 24/02/46

ครั้งที่
9
10 	
11
12
13
14
15
16
บาท/หน่วย
0.25
0.86
0.30
0.31
0.30
0.40
0.30
1.55	
วัน XD
31/07/46 2/02/47 3/08/47 31/01/48 1/08/48 31/01/49 31/07/49 31/07/50
วันจ่ายเงินปันผล 28/08/46 26/02/47 30/08/47 28/02/48 26/08/48 28/02/49 28/08/49 28/08/50
ครั้งที่
17
18
19
20
21
22
23
24
บาท/หน่วย
0.68
0.69
1.50
2.00
0.75
0.80
0.90
0.38
วัน XD
1/02/53 2/08/53 31/01/54 1/08/54 31/07/55 31/01/56 31/07/56 31/07/57
วันจ่ายเงินปันผล 25/02/53 27/08/53 14/02/54 15/08/54 14/08/55 14/02/56 14/08/56 14/08/57
ครั้งที่
25
26
27
บาท/หน่วย
0.40
0.67
0.80
วัน XD
2/02/58 31/07/60 31/1/61
วันจ่ายเงินปันผล 13/02/58 11/08/60 14/2/61

28
0.586
31/7/61
14/8/61

รวม
21.226

รายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ กี ารทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดรวงข้าว 2
สำหรับระยะเวลาตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th
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กองทุนเปิดรวงข้าว 2

รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและสำรอง) ของกองทุนเปิดรวงข้าว 2
พักตร์พริ้ง พู่ ไพจิตรกุล
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
นาวิน อินทรสมบัติ
นฤมล ว่องวุฒิพรชัย
เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร
วินิทร ผ่องใส
จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม
ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล
สุธี เลิศสาครศิริ
กอบพร กุลสุรกิจ
ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร
ญดาภัค โออนันต์
ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล
พิชญุตม์ อรุณพัลลภ
จริยา พิมลไพบูลย์
นิสารัตน์ ชมพูพงษ์
ภราดร เอี่ยวปรีดา
ภารดี มุณีสิทธิ์
รุ้งลดา กิจจารักษ์
ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล
สมโภชน์ ทัศนคติธรรม

ข้อมูลการดำเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทนิ ล่าสุด
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Website : www.kasikornasset.com
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
		
กลยุทธ์การลงทุน
จัดเยี่ยมชม
บริษัท
บทวิเคราะห์และ
สัมมนา
บริษัท
		
ข้อมูลข่าวสาร
		
			
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ซิตี้ คอร์ป (ประเทศไทย)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
X
X
X
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
X
X
X

หุ้นจอง		
		
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

รอบระยะเวลาบัญชี 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561
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กองทุนเปิดรวงข้าว 2
ประวัติ

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ในเดือนพฤษภาคม 2544
ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อม ทั้งในด้านการให้บริการ
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงาน
และเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุน
ที่มีคุณภาพตลอดไป
สถานที่ตั้งสำนักงาน
บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ทุนจดทะเบียน
จำนวน
135,771,370.00 บาท
แบ่งออกเป็น
27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เรียกชำระแล้ว 135,771,370.00 บาท
ผู้ถือหุ้น
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99
กรรมการบริษัท
1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานกรรมการ
2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช เกียรติธนากร
กรรมการผู้จัดการ
4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
กรรมการ
6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์
กรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเดช เกียรติธนากร
กรรมการผู้จัดการ
3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
รองกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา
รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายนาวิน อินทรสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช
รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นางหทัยพัชร์ ชูโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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