*** อยยยระหวย างดดาเนนนการรวมกองททน RKF2 เขข ากกบกอง
ททน K-EQUITY ***

ขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561

หนกงสสอชชชช วนสย วนสรท ปขข อมยลสดาคกญ
บรนษกทหลกกทรก พยย จกดการกองททนกสนกรไทย จดากกด
การเขข ารย วมตย อตข านททจรนต : ไดข รกบการรก บรอง CAC

กองททนเปน ดรวงขข าว 2
THE RUANG KHAO 2 FUND
RKF2
• กองททนรวมตราสารททน
• ไมย มชการลงททนในตย างประเทศ

คทณกดาลกงจะลงททนอะไร?
กองททนรวมนชเช หมาะกกบใคร?
คทณตข องระวกงอะไรเปป นพนเศษ?
สกดสย วนของประเภททรก พยย สนนทชทลงททน
คย าธรรมเนชยม
ผลการดดาเนนนงาน
ขข อมยลอสทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมย ใชย การฝากเงนน
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คทณกดาลกงจะลงททนอะไร?
• กองทตนรวมหตขนทททลงทตนหตขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท มทแนวโนข มการเจรร ญเตรบโตสมงในระยะปานกลางถถงระยะยาว
• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนข าเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงทตน (Efficient Portfolio
Management)
กลยททธย ในการบรนหารจกดการลงททน
มตงล หววงใหข ผลประกอบการสมงกวลาดวชนทชท พววด (Active management strategy)
กองททนรวมนชเช หมาะกกบใคร?
• ผมขลงทตนทททตของการไดข รวบเงรนปว นผลระหวลางการลงทตน
• ผมขลงทตนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหตขนทททกองทตนรวมไปลงทตน ซถงท อาจจะปรวบตววเพรทมสมงขถ พนหรพ อลดลงจนตตทา
กวลามมลคลาทททลงทตนและทตาใหข ขาดทตนไดข
• ผมขลงทตนทททสามารถลงทตนในระยะยาวตวงแตล
พ 5 ปท ขถ พนไป
กองททนรวมนชไช มย เหมาะกกบใคร
ผมขลงทตนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนลนอน หรพ อรวกษาเงรนตข นใหข อยมคล รบ
ทดาอยย างไรหากยกงไมย เขข าใจนโยบาย และความเสชทยงของกองททนนช ช
- อย านหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตตม หรพ อสอบถามผมขสนวบสนตนการขายและบรร ษวทจวดการ
- อยย าลงททนหากไมลเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท พดทพอ
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คทณตข องระวกงอะไรเปป นพนเศษ?
คดาเตสอนทชทสาด คกญ
กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนข าเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรร หารการลงทตน ทตาใหข กองทตนนท พมทความเสททยงมากกวลา
กองทตนรวมทททลงทตนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนพทองจากใชข เงรนลงทตนในจตานวนทททนขอยกวลาจถงมทกตาไร/ขาดทตนสมงกวลาการลงทตนใน
หลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง

แผนภาพแสดงตดาแหนย งความเสชทยงของกองททนรวม

ปก จจกยความเสชทยงทชทสาด คกญ
ความเสชทยงจากความผกนผวนของราคาหลกกทรก พยย (market risk)
ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนรนงาน (SD)

ตตทา

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

ตตทา

กลตมล หตขนทททเนข นลงทตน

> 25%
สมง

general

large cap

mid/small

sector

ความเสชทยงจากการกระจทกตกวลงททนในผยขออกรายใดรายหนนทง (high issuer concentration risk)
ตตทา

การกระจตกตววลงทตนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตต: คตานวณจากผลรวมของนต พาหนวกการลงทตนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองทตนลงทตนมากกวลา 10% ของ NAV

*คทณสามารถดยขขอมยลเพนทมเตนมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สกดสย วนของประเภททรก พยย สนนทชทลงททน
(% NAV)

กลตมล หลวกทรวพยยอพทน ๆ :
33.99%

เงรนฝาก บวตรเงรนฝาก หตขนกมข
ตววต สวญญาใชข เงรน ตววต แลกเงรนของ
รวบรองรวบอาววลโดยสถาบวนการเงรน
: 7.55%
พลวงงานและสาธารณมปโภค
: 19.20%

กลตมล ตราสารอพทน ๆ : 0.16%
พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย :
6.83%
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
: 7.68%

ธนาคาร : 15.51%
พาณรชยย : 9.08%

กลทยมอทตสาหกรรม (Sector) ทชทมชมยลคย าการลงททนสยงสทด 5 อกนดกบแรก
พลวงงานและสาธารณมปโภค
ธนาคาร
พาณรชยย
เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร
พวฒนาอสวงหารร มทรวพยย
กลตมล หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
19.20%
15.51%
9.08%
7.68%
6.83%
33.99%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561 ทวงนท
พ พ คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

หลกกทรก พยย หรส อตราสารททนทชทมชมยลคย าการลงททนสยงสทด 5 อกนดกบแรก
บมจ.ปตท. (PTT)
บมจ.ซทพท ออลลย (CPALL)
บมจ.ธนาคารกรตงเทพ (BBL)
บมจ.ธนาคารกสรกรไทย (KBANK)
บมจ.ปมนซรเมนตยไทย (SCC)
หลวกทรวพยยอพทน ๆ

(% NAV)
8.71%
5.14%
4.67%
4.64%
4.05%
65.08%

หมายเหตต : เปต นขข อมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561 ทวงนท
พ พ คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com
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คย าธรรมเนชยม
* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคณ
ต จะไดข รวบ ดวงนวพน คตณควรพรจารณาการเรท ยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทตน *

คย าธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรนง % ตย อปช ของ NAV

คย าธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจากกองททนรวม (% ตย อปช ของ NAV)
คย าธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจากกองททน
3.50

สมงสตดไมลเกรน
3.2796

3.00
2.50
2.00

เกตบจรร ง 2.2175

เกตบจรร ง 2.0063 สมงสตดไมลเกรน 2.0063

1.50

สมงสตดไมลเกรน 1.0700

1.00
0.50
0.00

เกตบจรร ง 0.0428

การจวดการ

สมงสตดไมลเกรน 0.1605 เกตบจรร ง 0.1284 สมงสตดไมลเกรน 0.1284
เกตบจรร ง 0.0400

ผมขดแม ลผลประโยชนย

นายทะเบทยน

คลาใชข จลายอพทนๆ

รวมคลาใชข จลาย

หมายเหตต : คลาใชข จาล ยอพทนๆ เปต นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาล สตดของกองทตน
คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมลม คลาเพรทม ภาษทธรต กรจเฉพาะหรพ อภาษทอพทนใดแลข ว

คย าธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจากผยขถสอหนย วย (% ของมยลคย าซสอช ขาย)
รายการ
คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทตน (Front-end Fee)
คลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงทตน (Back-end Fee)

สยงสทดไมย เกนน
2.00%

เกปบจรนง
1.00%

1.00%

ยกเวข น

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทตนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตตเพรทมเตรม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทตนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตตเพรทมเตรม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทตน
คลาธรรมเนทยมอพทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกตบ
ตามทททจาล ยจรร ง

หมายเหตต : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงทตนของกองทตนตข นทางหรพ อคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลข วแตลอตว ราใดจะสมงกวลา

RKF2

5 / 11

ผลการดดาเนนนงาน
* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดข เปตนสรงท ยพนยวนถถงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดกชนชชชวกดกองททน (Benchmark) คสอ ดกชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลกกทรก พยย แหย งประเทศไทย (SET TRI)
* กย อนวกนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชข ดกชนชราคาหทขนตลาดหลกกทรก พยย แหย งประเทศไทย (SET Index)และไดข เชสทอมตย อกกบดกชนช
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกกทรก พยย แหย งประเทศไทย (SET TRI) ตกงช แตย วกนทชท 1 ม.ค. 2560
2. ผลการดดาเนนนงานยข อนหลกงตามปช ปฏนทนน
ผลการดดาเนนนงานของกองททน
80.00%

63.25% 60.02%
57.77%

60.00%

40.60%

40.00%

34.61%35.76%

% ตย อปช

16.55%19.79% 20.88%17.30%

13.02%15.32%

20.00%
0.00%
-5.59%

-20.00%

-0.72%

-1.29%
-14.00%

-4.45% -6.70%

-40.00%
-47.56%
-60.00% -48.27%
2551

2552

2553

2554

2555

กองทตน

2556

2557

2558

2559

2560

ดวชนทชท พววดของกองทตน

หมายเหตต : ในปท ทททกองทตนจวดตวงพ กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตวงแตล
พ วนว จวดตวงกองทต
พ
นจนถถงววนทตาการสตดทข ายของปท ปฏรทรนนวพน

3. กองททนนชเช คยมชผลขาดททนสยงสทดในชย วงเวลา 5 ปช คสอ -16.29%

* กรณชกองททนจกดตกงช ไมย ครบ 5 ปช จะแสดงคย าทชทเกนดขนนช นกบตกงช แตย จกดตกงช กองททน

4. ความผกนผวนของผลการดดาเนนนงาน (standard deviation) คสอ 13.02% ตย อปช
* กรณชกองททนจกดตกงช ไมย ครบ 5 ปช จะแสดงคย าทชทเกนดขนนช นกบตกงช แตย จกดตกงช กองททน

5. ความผกนผวนของสย วนตย างผลการดดาเนนนงานและดกชนชชชวกด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองททนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลการดดาเนนนงาน ณ จทดขาย คสอ Equity General
7. ผลการดดาเนนนงานยข อนหลกงแบบปก กหมทด ณ วกนทชท 31 ตทลาคม 2561
RKF2
ตววชท พววด
ความผวนผวนของกองทตน
ความผวนผวนของตววชท พววด

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

(%)
10 ปช * ตกงช แตย จกดตกงช *

-2.60
-2.10
12.33
11.96

-1.49
-0.99
14.25
13.46

-4.53
-4.89
13.42
12.96

0.74
-0.09
11.72
11.30

10.64
8.28
11.82
11.50

6.36
4.19
13.02
12.37

17.41
15.57
18.19
16.46

8.36
2.56
24.60
25.06

หมายเหตต : * รข อยละตลอปท
วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองทตนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองทตนรวม
ของสมาคมบรร ษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปว จจตบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com
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ตารางแสดงผลการดดาเนนนงานยข อนหลกงของกลทยม Equity General ณ วกนทชท 31 ตทลาคม 2561
ผลการดดาเนนนงาน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

-0.10

-3.16

1.80

11.81

7.75

19.18

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

-1.18

-4.67

-0.71

9.36

6.06

17.72

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

-1.76

-6.31

-3.46

8.03

4.62

16.56

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

-2.57

-7.81

-6.80

6.21

3.26

14.53

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

-4.71

-10.81

-13.06

2.96

0.57

11.06

ความผกนผวนของผลการดดาเนนนงาน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

Peer Percentile
เปอรย เซตนตยไทลยทท 5

9.40

9.23

8.60

8.44

8.44

12.39

เปอรย เซตนตยไทลยทท 25

11.83

11.34

10.51

9.66

10.87

15.38

เปอรย เซตนตยไทลยทท 50

13.48

12.74

11.54

10.70

11.36

16.33

เปอรย เซตนตยไทลยทท 75

14.25

13.54

12.30

11.48

12.14

17.05

เปอรย เซตนตยไทลยทท 95

15.42

15.26

13.88

13.70

13.96

18.25
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ขข อมยลอสทนๆ
นโยบายการจย ายเงนนปก นผล

มทนโยบายจลายเงรนปว นผลใหข แกลผข ถม พอหนลวยลงทตนไมลเกรนปท ละ 2 ครวงพ ในอวตราไมลตตทากวลารข อยละ 50 ของการ
เพรทมขถ พนในสรนทรวพยยสทต ธรจากการดตาเนรนงานประจตาแตลละงวดบวญชท ซถงท การเพรทมขถ พนในสรนทรวพยยสทต ธรจากการ
ดตาเนรนงานดวงกลลาวไมลรวมถถงรายการกตาไรหรพ อขาดทตนสตทธรจากเงรนลงทตนทททยงว ไมลเกรดขถ พน (Unrealized
Gain)
(พรจารณาจลายทตกสร พนเดพอน ม.ค. และ ก.ค.)
ครวงพ ททท
ววนปร ดสมตดทะเบทยน
ววนจลายเงรนปว นผล
เงรนปว นผลตลอหนลวย (บาท)
28
31 กรกฎาคม 2561
14 สรงหาคม 2561
0.59
27
31 มกราคม 2561
14 กตมภาพวนธย 2561
0.80
26
31 กรกฎาคม 2560
11 สรงหาคม 2560
0.67
25
2 กตมภาพวนธย 2558
13 กตมภาพวนธย 2558
0.40
24
31 กรกฎาคม 2557
14 สรงหาคม 2557
0.38
23
31 กรกฎาคม 2556
14 สรงหาคม 2556
0.90
22
31 มกราคม 2556
14 กตมภาพวนธย 2556
0.80
31 กรกฎาคม 2555
14 สรงหาคม 2555
0.75
21
20
1 สรงหาคม 2554
15 สรงหาคม 2554
2.00
19
31 มกราคม 2554
14 กตมภาพวนธย 2554
1.50
จลายเงรนปว นผล ทวงหมดจต
พ
านวน 28 ครวงพ รวมเปต นเงรน 21.23 บาท

ผยขดยแลผลประโยชนย

บมจ. ธนาคารกรตงเทพ

วกนทชทจดทะเบชยน
อายทโครงการ

4 สรงหาคม 2536

จดานวนเงนนททนโครงการ
ขนาดกองททน
มยลคย าหนย วยลงททน (NAV)
ซสอช และขายคสนหนย วยลงททน

5,000 ลข านบาท

ไมลกตาหนด
1,178.14 ลข านบาท
12.8979 บาท/หนลวย

ววนทตาการซพ พอ

ทตกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคลาขวนตต
พ ทาของการซพ พอครวงพ แรก
มมลคลาขวนตต
พ ทาของการซพ พอครวงพ ถวดไป
ววนทตาการขายคพน
มมลคลาขวนตต
พ ทาของการขายคพน
ยอดคงเหลพอขวนตต
พ ทา

500 บาท
500 บาท
ทตกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

500 บาท
500 บาท

ระยะเวลาการรวบเงรนคลาขายคพน

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+1)
คตณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสนร รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com
รายชสทอผยขจกดการกองททน
อกตราสย วนหมทนเวชยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

RKF2

คตณพวกตรย พรร งพ พมไล พจรตรกตล (ผมขจดว การกองทตนตราสารทตน), เรรท มบรร หาร 2 สรงหาคม 2559

ยข อนหลวง 1 ปท เทลากวบ 33.60%

(กรณทกองทตนจวดตว พงไมลถงถ 1 ปท จะแสดงคลาตวงแตล
พ จดว ตวงกองทต
พ
น)

8 / 11

ผยขสนกบสนทนการขายหรส อรก บซสอช คสน

RKF2

ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงทตน ฟรนโนมทนา จตากวด
บรร ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงทตน โรโบเวลธย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย กรตงศรท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคทท ซทมรโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท พ จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ทรสโกข จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย นายหนข าซพ พอขายหนลวยลงทตน เซตนทรวล เวลธย โซลมชนวท จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนซลา จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ฟรลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กรมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงทตน เวตลธย เมจรก จตากวด
บรร ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซพ พอขายหนลวยลงทตน อรนฟรนรตร จตากวด
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ตนดตย อสอบถาม / รก บหนกงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรร ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองทตนกสรกรไทย จตากวด
ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชวพน 6 และ 12 ถนนพหลโยธรน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรตงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธทรกรรมทชทอาจกย อใหข เกนด
ความขกดแยข งทางผลประโยชนย

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกลอใหข เกรดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสนทธนไมย ขายหนย วยลงททน

กองทตนสงวนสรทธรททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทตนของกองทตนกวบหรพ อเพพทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรร กา พลเมพองสหรวฐอเมรร กา หรพ อผมขททมทถรทนฐานอยมใล นสหรวฐอเมรร กา หรพ อบตคคลซถงท
โดยปกตรมทถรทนทททอยมใล นสหรวฐอเมรร กา รวมถถงกองทรวพยยสนร ของบตคคลดวงกลลาวและบรร ษวทหรพ อ
หข างหตขนสลวนซถงท จวดใหข มทขถ พนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรร กา

- การลงทตนในหนลวยลงทตนไมลใชลการฝากเงรน รวมทวงไมล
พ ไดข อยมภล ายใตข ความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงรนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงทตน
ซถงท ผมขลงทตนอาจไมลไดข รวบเงรนลงทตนคพนเตตมจตานวน
- ไดข รวบอนตมตว รจดว ตวงพ และอยมภล ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพรจารณารลางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนลวยลงทตนของกองทตนรวมนท พมรไดข เปตนการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถถง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทตนรวม หรพ อ ไดข ประกวนราคาหรพ อผลตอบแทนของหนลวยลงทตนทททเสนอขายนวพน
ทวงนท
พ พ บรร ษวทจวดการกองทตนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสพอชท พชวนสลวนสรตปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวลาขข อมมลดวงกลลาวถมกตข อง ไมลเปตนเทตจ
และไมลทตาใหข ผข อม พทนสตาควญผรด

RKF2
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คดาอธนบายเพนทมเตนม
- ความเสชทยงจากการผนดนกดชดาระหนชขช องผยขออกตราสาร (Credit Risk) หมายถถง การพรจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ทตน (credit rating) ซถงท เปตนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผาล นมาและฐานะการเงรน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท พ
ระดกบ
การลงททน

ระดวบททท
นลาลงทตน

ระดวบทททตตทากวลา
นลาลงทตน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คดาอธนบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

ตตทากวลา
BBB

ตตทากวลา
BBB(tha)

ตตทากวลา
Baa

ตตทากวลา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดรตสมงทททสดต มทความเสททยงตตทาทททสดต ทททจะไมลสามารถชตาระหนท พ
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดรตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ
ชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดข ตามกตาหนด

- ความเสชทยงจากความผกนผวนของมยลคย าหนย วยลงททน (Market Risk)
(1) กรณชกองททนรวมตราสารหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซถงท ขถ พนกวบปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกรจการลงทตน
ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปตนตข น โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท พย เชลน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงรนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขถ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมลกตจะสมงขถ พนดข วย ดวงนวพนราคา
ตราสารหนท พทททออกมากลอนหนข าจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสนร ทททลงทตน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา
(2) กรณชกองททนรวมตราสารททน หมายถถง ความเสททยงทททมลม คลาของหลวกทรวพยยททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพรทมขถ พนหรพ อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกรจการลงทตน ปว จจวยทางการเมพองทวงในและตล
พ
างประเทศ เปตนตข น ซถงท พรจารณาไดข จากคลา standard
deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคาล SD สมง แสดงวลากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ความเสชทยงจากการเปลชทยนแปลงของอกตราแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตลอมมลคลาของหนลวยลงทตน เชลน กองทตนรวมลงทตนดข วยสกตลเงรนดอลลารย ในชลวงทททเงรนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทตนรวม
จะไดข เงรนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขถ พนกวลาเดรมดข วยเชลนกวน ดวงนวพน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปตนเครพท องมพอสตาควญในการบรร หารความเสททยงดวง
กลลาว ซถงท ทตาไดข ดงว ตลอไปนท พ
-ปของกกนความเสชทยงทกงช หมดหรสอเกสอบทกงช หมด : ผมขลงทตนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-ปของกกนความเสชทยงบางสย วน โดยตข องระบตสดว สลวนการปของกวนความเสททยงไวข อยลางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
-อาจปของกกนความเสชทยงตามดทลยพนนนจของผยขจกดการกองททนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขถ พนอยมกล บว ดตลยพรนรจของผมขจดว การกองทตนรวมในการพรจารณาวลาจะปของกวนความเสททยงหรพ อไมล
-ไมย ปของกกนความเสชทยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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