
ขขอมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561

*** อยยยระหวยางดดาเนนนการรวมกองททน RKF2 เขขากกบกอง
ททน K-EQUITY ***

หนกงสสอชช ชชวนสยวนสรทปขขอมยลสดาคกญ
กองททนเปน ดรวงขขาว 2

THE RUANG KHAO 2 FUND
RKF2

• กองททนรวมตราสารททน
• ไมยมชการลงททนในตยางประเทศ

บรนษกทหลกกทรกพยยจกดการกองททนกสนกรไทย จดากกด

การเขขารยวมตยอตขานททจรนต : ไดขรกบการรกบรอง CAC

  คทณกดาลกงจะลงททนอะไร?

  กองททนรวมนช ชเหมาะกกบใคร?

  คทณตของระวกงอะไรเปป นพนเศษ?

  สกดสยวนของประเภททรกพยยสนนทชทลงททน

  คยาธรรมเนชยม

  ผลการดดาเนนนงาน

  ขขอมยลอสทนๆ

การลงททนในกองททนรวมไมยใชยการฝากเงนน
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  คทณกดาลกงจะลงททนอะไร?

• กองทตนรวมหตขนทททลงทตนหตขนทททมทปวจจวยพพ พนฐานดท  มทแนวโนขมการเจรรญเตรบโตสมงในระยะปานกลางถถงระยะยาว

• กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนขาเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทตน  (Efficient Portfolio 

Management)

กลยททธยในการบรนหารจกดการลงททน
มตลงหววงใหขผลประกอบการสมงกวลาดวชนทชท พววด (Active management strategy)

  กองททนรวมนช ชเหมาะกกบใคร?

• ผมขลงทตนทททตของการไดขรวบเงรนปวนผลระหวลางการลงทตน

• ผมขลงทตนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหตขนทททกองทตนรวมไปลงทตน ซถทงอาจจะปรวบตววเพรทมสมงขถ พนหรพอลดลงจนตตทา

กวลามมลคลาทททลงทตนและทตาใหขขาดทตนไดข

• ผมขลงทตนทททสามารถลงทตนในระยะยาวตว พงแตล 5 ปท  ขถ พนไป

กองททนรวมนช ชไมยเหมาะกกบใคร

ผมขลงทตนทททเนขนการไดขรวบผลตอบแทนในจตานวนเงรนทททแนลนอน หรพอรวกษาเงรนตขนใหขอยมลครบ

ทดาอยยางไรหากยกงไมยเขขาใจนโยบาย และความเสชทยงของกองททนนช ช

- อยานหนวงสพอชท พชวนฉบวบเตตม หรพอสอบถามผมขสนวบสนตนการขายและบรรษวทจวดการ

- อยยาลงททนหากไมลเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองทตนรวมนท พดทพอ
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  คทณตของระวกงอะไรเปป นพนเศษ?

คดาเตสอนทชทสดาคกญ

กองทตนอาจลงทตนในสวญญาซพ พอขายลลวงหนขาเพพทอการเพรทมประสรทธรภาพการบรรหารการลงทตน ทตาใหขกองทตนนท พมทความเสททยงมากกวลา

กองทตนรวมทททลงทตนในหลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง เนพทองจากใชขเงรนลงทตนในจตานวนทททนขอยกวลาจถงมทกตาไร/ขาดทตนสมงกวลาการลงทตนใน

หลวกทรวพยยอขางอรงโดยตรง

แผนภาพแสดงตดาแหนยงความเสชทยงของกองททนรวม

ปกจจกยความเสชทยงทชทสดาคกญ

ความเสชทยงจากความผกนผวนของราคาหลกกทรกพยย (market risk)

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

ตตทา สมง

ความผวนผวนของ

ผลการดตาเนรนงาน (SD)

large cap mid/small sectorgeneral

ตตทา สมง

กลตลมหตขนทททเนขนลงทตน

ความเสชทยงจากการกระจทกตกวลงททนในผยขออกรายใดรายหนนทง (high issuer concentration risk)

<10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

ตตทา สมง

การกระจตกตววลงทตนใน

ผมขออกตราสารรวม

หมายเหตต: คตานวณจากผลรวมของนต พาหนวกการลงทตนในตราสารของผมขออกตราสารแตลละรายทททกองทตนลงทตนมากกวลา 10% ของ NAV

*คทณสามารถดยขขอมยลเพนทมเตนมไดขทชท www.kasikornasset.com
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(% NAV)

เงรนฝาก บวตรเงรนฝาก หตขนกมข

ตวตวสวญญาใชขเงรน ตวตวแลกเงรนของ

รวบรองรวบอาววลโดยสถาบวนการเงรน

: 7.55%

พลวงงานและสาธารณมปโภค

: 19.20%

ธนาคาร : 15.51%

พาณรชยย : 9.08%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร

: 7.68%

พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย :

6.83%

กลตลมตราสารอพทน ๆ : 0.16%

กลตลมหลวกทรวพยยอพทน ๆ :

33.99%

  สกดสยวนของประเภททรกพยยสนนทชทลงททน

กลทยมอทตสาหกรรม (Sector) ทชทมชมยลคยาการลงททนสยงสทด 5 อกนดกบแรก

(% NAV)
พลวงงานและสาธารณมปโภค 19.20%

ธนาคาร 15.51%

พาณรชยย 9.08%

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 7.68%

พวฒนาอสวงหารรมทรวพยย 6.83%

กลตลมหลวกทรวพยยอพทน ๆ 33.99%

หมายเหตต : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561 ทว พงนท พ คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปวจจตบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com

หลกกทรกพยยหรสอตราสารททนทชทมชมยลคยาการลงททนสยงสทด 5 อกนดกบแรก

(% NAV)
8.71%บมจ.ปตท. (PTT) 

5.14%บมจ.ซทพท ออลลย (CPALL) 

4.67%บมจ.ธนาคารกรตงเทพ (BBL) 

4.64%บมจ.ธนาคารกสรกรไทย (KBANK) 

4.05%บมจ.ปมนซรเมนตยไทย (SCC) 

65.08%หลวกทรวพยยอพทน ๆ 

หมายเหตต : เปต นขขอมมล ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561 ทว พงนท พ คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปวจจตบวนไดขททท website : www.kasikornasset.com
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  คยาธรรมเนชยม

* คลาธรรมเนทยมมทผลกระทบตลอผลตอบแทนทททคตณจะไดขรวบ ดวงนว พน คตณควรพรจารณาการเรทยกเกตบคลาธรรมเนทยมดวงกลลาวกลอนการลงทตน *

คยาธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจากกองททนรวม (% ตยอปช ของ NAV)
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การจวดการ ผมขดมแลผลประโยชนย นายทะเบทยน คลาใชขจลายอพทนๆ รวมคลาใชขจลาย

เกตบจรรง 2.0063

เกตบจรรง 0.0428 เกตบจรรง 0.1284 เกตบจรรง 0.0400

เกตบจรรง 2.2175
สมงสตดไมลเกรน 2.0063

สมงสตดไมลเกรน 0.1605 สมงสตดไมลเกรน 0.1284

สมงสตดไมลเกรน 1.0700

สมงสตดไมลเกรน

3.2796
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คยาธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจากกองททน

หมายเหตต : คลาใชขจลายอพทนๆ เปต นขขอมมลของรอบปท บวญชทลลาสตดของกองทตน

คลาธรรมเนทยมดวงกลลาวรวมภาษทมมลคลาเพรทม ภาษทธตรกรจเฉพาะหรพอภาษทอพทนใดแลขว

คยาธรรมเนชยมทชทเรชยกเกปบจากผยขถสอหนยวย (% ของมยลคยาซส ชอขาย)

     รายการ สยงสทดไมยเกนน เกปบจรนง

คลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทตน (Front-end Fee) 1.00%2.00%

คลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงทตน (Back-end Fee) ยกเวขน1.00%

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทตนเขขา (Switching-in fee)  ดมหมายเหตตเพรทมเตรม

คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนลวยลงทตนออก (Switching-out fee)  ดมหมายเหตตเพรทมเตรม

คลาธรรมเนทยมการโอนหนลวยลงทตน  ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกตบ

คลาธรรมเนทยมอพทนๆ  ตามทททจลายจรรง

หมายเหตต : คลาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) : 

อวตราเทลากวบคลาธรรมเนทยมการรวบซพ พอคพนหนลวยลงทตนของกองทตนตขนทางหรพอคลาธรรมเนทยมการขายหนลวยลงทตนของกองทตนปลายทางแลขวแตลอวตราใดจะสมงกวลา
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  ผลการดดาเนนนงาน

* ผลการดตาเนรนการในอดทต มรไดขเปต นสรทงยพนยวนถถงผลการดตาเนรนงานในอนาคต *

1. ดกชนชชช ชวกดกองททน (Benchmark) คสอ ดกชนชผลตอบแทนรวมตลาดหลกกทรกพยยแหยงประเทศไทย (SET TRI)
* กยอนวกนทชท 1 ม.ค. 2560 ใชขดกชนชราคาหทขนตลาดหลกกทรกพยยแหยงประเทศไทย (SET Index)และไดขเชสทอมตยอกกบดกชนช
ผลตอบแทนรวมตลาดหลกกทรกพยยแหยงประเทศไทย (SET TRI) ตก ชงแตยวกนทชท 1 ม.ค. 2560

2. ผลการดดาเนนนงานยขอนหลกงตามปช ปฏนทนน

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

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%

กองทตน ดวชนทชท พววดของกองทตน

%
 ต
ยอ
ปช

ผลการดดาเนนนงานของกองททน

หมายเหตต : ในปท ทททกองทตนจวดตว พง กราฟจะแสดงผลการดตาเนรนงานตว พงแตลววนจวดตว พงกองทตนจนถถงววนทตาการสตดทขายของปท ปฏรทรนนว พน

3. กองททนนช ชเคยมชผลขาดททนสยงสทดในชยวงเวลา 5 ปช  คสอ -16.29%

4. ความผกนผวนของผลการดดาเนนนงาน (standard deviation) คสอ 13.02% ตยอปช

5. ความผกนผวนของสยวนตยางผลการดดาเนนนงานและดกชนชชช ชวกด (Tracking Error : TE) คสอ N/A

6. ประเภทกองททนรวมเพสทอใชขเปรชยบเทชยบผลการดดาเนนนงาน ณ จทดขาย คสอ Equity General

 * กรณชกองททนจกดตก ชงไมยครบ 5 ปช  จะแสดงคยาทชทเกนดขน ชนนกบตก ชงแตยจกดตก ชงกองททน

 * กรณชกองททนจกดตก ชงไมยครบ 5 ปช  จะแสดงคยาทชทเกนดขน ชนนกบตก ชงแตยจกดตก ชงกองททน

7. ผลการดดาเนนนงานยขอนหลกงแบบปกกหมทด ณ วกนทชท 31 ตทลาคม 2561 (%) 

3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช  * 3 ปช  * 5 ปช  * 10 ปช  * ตก ชงแตยจกดตก ชง *YTD

RKF2 -1.49 -4.53 0.74 10.64 6.36 17.41 8.36-2.60

ตววชท พววด -0.99 -4.89 -0.09 8.28 4.19 15.57 2.56-2.10

ความผวนผวนของกองทตน 14.25 13.42 11.72 11.82 13.02 18.19 24.6012.33

ความผวนผวนของตววชท พววด 13.46 12.96 11.30 11.50 12.37 16.46 25.0611.96

หมายเหตต : * รข อยละตลอปท

วรธทการคตานวณผลการดตาเนรนงานของกองทตนรวมเปต นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนรนงานของกองทตนรวม

ของสมาคมบรรษวทจวดการลงทตน คตณสามารถดมขขอมมลทททเปต นปวจจตบวนไดขททท www.kasikornasset.com
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   ตารางแสดงผลการดดาเนนนงานยขอนหลกงของกลทยม Equity General ณ วกนทชท 31 ตทลาคม 2561

ผลการดดาเนนนงาน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

-0.10 11.81-3.16 1.80 7.75 19.18เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

-1.18 9.36-4.67 -0.71 6.06 17.72เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

-1.76 8.03-6.31 -3.46 4.62 16.56เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

-2.57 6.21-7.81 -6.80 3.26 14.53เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

-4.71 2.96-10.81 -13.06 0.57 11.06เปอรยเซตนตยไทลยททท 95

ความผกนผวนของผลการดดาเนนนงาน (%)
6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปชPeer Percentile 3 เดสอน

9.40 8.449.23 8.60 8.44 12.39เปอรยเซตนตยไทลยททท 5

11.83 9.6611.34 10.51 10.87 15.38เปอรยเซตนตยไทลยททท 25

13.48 10.7012.74 11.54 11.36 16.33เปอรยเซตนตยไทลยททท 50

14.25 11.4813.54 12.30 12.14 17.05เปอรยเซตนตยไทลยททท 75

15.42 13.7015.26 13.88 13.96 18.25เปอรยเซตนตยไทลยททท 95
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  ขขอมยลอสทนๆ

มทนโยบายจลายเงรนปวนผลใหขแกลผมขถพอหนลวยลงทตนไมลเกรนปท ละ 2 ครว พง ในอวตราไมลตตทากวลารข อยละ 50 ของการ

เพรทมขถ พนในสรนทรวพยยสตทธรจากการดตาเนรนงานประจตาแตลละงวดบวญชท ซถทงการเพรทมขถ พนในสรนทรวพยยสตทธรจากการ

ดตาเนรนงานดวงกลลาวไมลรวมถถงรายการกตาไรหรพอขาดทตนสตทธรจากเงรนลงทตนทททยวงไมลเกรดขถ พน (Unrealized 

Gain) 

(พรจารณาจลายทตกสร พนเดพอน ม.ค. และ ก.ค.)

นโยบายการจยายเงนนปกนผล

ครว พงททท ววนปร ดสมตดทะเบทยน ววนจลายเงรนปวนผล เงรนปวนผลตลอหนลวย (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

 21 31 กรกฎาคม 2555 14 สรงหาคม 2555  0.75

 20 1 สรงหาคม 2554 15 สรงหาคม 2554  2.00

 19 31 มกราคม 2554 14 กตมภาพวนธย 2554  1.50

จลายเงรนปวนผล ทว พงหมดจตานวน 28 ครว พง รวมเปต นเงรน 21.23 บาท

บมจ. ธนาคารกรตงเทพผยขดยแลผลประโยชนย

4 สรงหาคม 2536วกนทชทจดทะเบชยน

ไมลกตาหนดอายทโครงการ

จดานวนเงนนททนโครงการ 5,000 ลขานบาท

ขนาดกองททน

มยลคยาหนยวยลงททน (NAV)

1,178.14 ลขานบาท

12.8979 บาท/หนลวย

ซส ชอและขายคสนหนยวยลงททน ววนทตาการซพ พอ

มมลคลาขว พนตตทาของการซพ พอครว พงแรก 500 บาท

ทตกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มมลคลาขว พนตตทาของการซพ พอครว พงถวดไป 500 บาท

ทตกววนทตาการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.ววนทตาการขายคพน

500 บาทมมลคลาขว พนตตทาของการขายคพน

500 บาทยอดคงเหลพอขว พนตตทา

ระยะเวลาการรวบเงรนคลาขายคพน

(ประกาศ NAV T+1)

 www.kasikornasset.comคตณสามารถตรวจสอบมมลคลาทรวพยยสรนรายววนไดขททท :

T+3 คพอ 3 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน

รายชสทอผยขจกดการกองททน คตณพวกตรยพรร พง พมลไพจรตรกตล (ผมขจวดการกองทตนตราสารทตน), เรรทมบรรหาร 2 สรงหาคม 2559

อกตราสยวนหมทนเวชยนการลงททน
ของกองททนรวม (PTR)

ยขอนหลวง 1 ปท  เทลากวบ 33.60%

(กรณทกองทตนจวดตว พงไมลถถง 1 ปท จะแสดงคลาตว พงแตลจวดตว พงกองทตน)
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ธนาคารกสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทรสโกข  จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสรน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวท เมพองไทยประกวนชทวรต จตากวด (มหาชน)
บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนลวยลงทตน ฟร นโนมทนา จตากวด
บรรษวท หลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนลวยลงทตน โรโบเวลธย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย กรตงศรท จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย กสรกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย โกลเบลตก จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เคทท ซทมรโกข  จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอตมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วรคเคอรยส (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ทรทนทตท พ จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ทรสโกข  จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย นายหนขาซพ พอขายหนลวยลงทตน เซตนทรวล เวลธย โซลมชวทน จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสรน จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร นวนซลา จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร นวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ฟร ลลรป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ภวทร จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เมยยแบงกย กรมเอตง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย อารยเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยย เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยย ไอรลา จตากวด (มหาชน)
บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองทตน เมอรยชวทน พารยทเนอรย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองทตน เอเชทย เวลทย จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนลวยลงทตน เวตลธย เมจรก จตากวด
บรรษวทหลวกทรวพยยนายหนขาซพ พอขายหนลวยลงทตน อรนฟร นรตร จตากวด

ผยขสนกบสนทนการขายหรสอรกบซส ชอคสน
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ตนดตยอสอบถาม / รกบหนกงสสอชช ชชวน / บรรษวทหลวกทรวพยยจวดการกองทตนกสรกรไทย จตากวด

รของเรชยน ทททอยมล : 400/22 อาคารธนาคารกสรกรไทย ชว พน 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

ธทรกรรมทชทอาจกยอใหขเกนด
ความขกดแยขงทางผลประโยชนย

คตณสามารถตรวจสอบธตรกรรมทททอาจกลอใหขเกรดความขวดแยขงทางผลประโยชนยไดขททท 

www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสนทธนไมยขายหนยวยลงททน กองทตนสงวนสรทธรทททจะไมลเสนอขายหนลวยลงทตนของกองทตนกวบหรพอเพพทอประโยชนยของประเทศ

สหรวฐอเมรรกา พลเมพองสหรวฐอเมรรกา หรพอผมขทททมทถรทนฐานอยมลในสหรวฐอเมรรกา หรพอบตคคลซถทง

โดยปกตรมทถรทนทททอยมลในสหรวฐอเมรรกา รวมถถงกองทรวพยยสรนของบตคคลดวงกลลาวและบรรษวทหรพอ

หขางหตขนสลวนซถทงจวดใหขมทขถ พนและดตาเนรนกรจกรรมในสหรวฐอเมรรกา

 - การลงทตนในหนลวยลงทตนไมลใชลการฝากเงรน รวมทว พงไมลไดขอยมลภายใตขความคตขมครองของสถาบวนคตขมครองเงรนฝาก จถงมทความเสททยงจากการลงทตน

ซถทงผมขลงทตนอาจไมลไดขรวบเงรนลงทตนคพนเตตมจตานวน

 - ไดขรวบอนตมวตรจวดตว พง และอยมลภายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต

 - การพรจารณารลางหนวงสพอชท พชวนในการเสนอขายหนลวยลงทตนของกองทตนรวมนท พมรไดขเปต นการแสดงวลาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรวบรองถถง

ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนของกองทตนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนลวยลงทตนทททเสนอขายนว พน

ทว พงนท พ บรรษวทจวดการกองทตนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชท พชวนสลวนสรตปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 31 ตตลาคม 2561 

แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผรดชอบในการดตาเนรนการของกองทตนรวมและขอรวบรองวลาขขอมมลดวงกลลาวถมกตของ ไมลเปต นเทตจ

และไมลทตาใหขผมขอพทนสตาควญผรด
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คดาอธนบายเพนทมเตนม
- ความเสชทยงจากการผนดนกดชดาระหนช ชของผยขออกตราสาร (Credit Risk) หมายถถง การพรจารณาจากอวนดวบความนลาเชพทอถพอของตราสารทททลง

ทตน (credit rating) ซถทงเปต นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท พ โดยพรจารณาจากผลการดตาเนรนงานทททผลานมาและฐานะการเงรน

ของผมขออกตราสาร credit rating ของหตขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยลอ ดวงตลอไปนท พ

ระดกบ
การลงททน

TRIS Fitch Moody's S & P คดาอธนบาย

ระดวบททท

นลาลงทตน

AAA

AA

AAA(tha) Aaa AAA   อวนดวบเครดรตสมงทททสตด มทความเสททยงตตทาทททสตดทททจะไมลสามารถชตาระหนท พ

  ไดขตามกตาหนด

  อวนดวบเครดรตรองลงมาและถพอวลามทความเสททยงตตทามากทททจะไมลสามารถ

  ชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

AA(tha) Aa AA

A A(tha) A A   ความเสททยงตตทาทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB   ความเสททยงปานกลางทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

ระดวบทททตตทากวลา

นลาลงทตน

ตตทากวลา

BBB

ตตทากวลา

BBB(tha)

ตตทากวลา

Baa

ตตทากวลา

BBB

  ความเสททยงสมงทททจะไมลสามารถชตาระหนท พไดขตามกตาหนด

- ความเสชทยงจากความผกนผวนของมยลคยาหนยวยลงททน (Market Risk)

(1) กรณชกองททนรวมตราสารหนช ช เกรดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท พยซถทงขถ พนกวบปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกรจการลงทตน 

ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตลางประเทศ เปต นตขน โดยราคาตราสารหนท พจะเปลททยนแปลงในทรศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา

ดอกเบท พย เชลน หากอวตราดอกเบท พยในตลาดเงรนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขถ พน อวตราดอกเบท พยของตราสารหนท พทททออกใหมลกตจะสมงขถ พนดขวย ดวงนว พนราคา

ตราสารหนท พทททออกมากลอนหนขาจะมทการซพ พอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองทตนรวมทททมทอายตเฉลททยของทรวพยยสรนทททลงทตน (portfolio 

duration) สมงจะมทโอกาสเผชรญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวลากองทตนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวลา

(2) กรณชกองททนรวมตราสารททน หมายถถง ความเสททยงทททมมลคลาของหลวกทรวพยยทททกองทตนรวมลงทตนจะเปลททยนแปลงเพรทมขถ พนหรพอลดลงจาก

ปวจจวยภายนอก เชลน สภาวะเศรษฐกรจการลงทตน ปวจจวยทางการเมพองทว พงในและตลางประเทศ เปต นตขน ซถทงพรจารณาไดขจากคลา standard 

deviation (SD) ของกองทตนรวม หากกองทตนรวมมทคลา SD สมง แสดงวลากองทตนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก

ทรวพยยสมง

- ความเสชทยงจากการเปลชทยนแปลงของอกตราแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถถง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ

ตลอมมลคลาของหนลวยลงทตน เชลน กองทตนรวมลงทตนดขวยสกตลเงรนดอลลารยในชลวงทททเงรนบาทอลอน แตลขายทตากตาไรในชลวงทททบาทแขตง กองทตนรวม

จะไดขเงรนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองทตนรวมลงทตนในชลวงทททบาทแขตงและขายทตากตาไรในชลวงทททบาทอลอนกตอาจไดขผลตอบ

แทนมากขถ พนกวลาเดรมดขวยเชลนกวน ดวงนว พน การปข องกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจถงเปต นเครพทองมพอสตาควญในการบรรหารความเสททยงดวง

กลลาว ซถทงทตาไดขดวงตลอไปนท พ

-ปข องกกนความเสชทยงทก ชงหมดหรสอเกสอบทก ชงหมด : ผมขลงทตนไมลมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

-ปข องกกนความเสชทยงบางสยวน โดยตของระบตสวดสลวนการปข องกวนความเสททยงไวขอยลางชวดเจน : ผมขลงทตนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน 

-อาจปข องกกนความเสชทยงตามดทลยพนนนจของผยขจกดการกองททนรวม : ผมขลงทตนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ

ปข องกวนความเสททยงขถ พนอยมลกวบดตลยพรนรจของผมขจวดการกองทตนรวมในการพรจารณาวลาจะปข องกวนความเสททยงหรพอไมล 

-ไมยปข องกกนความเสชทยงเลย : ผมขลงทตนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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