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กองทุนเปิ ดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม)
KKP MONEY POSITIVE FUND : KKP MP-SSF
**เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม**
Fund Fact Sheet ข้อ มูล ณ ว ันที่ 31 สิงหาคม 2565

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุน รวมเพื่อการออม กองทุน รวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Money Market Government
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพื่อ ตอบ สน องค วามต ้องการ ของผู ้ถื อหน่ วยลงทุ นที่ ต ้องการ การ ลงทุ นที่ มีค วามเ สี่ยงต ่า และ มีสภ าพคล่อ งสู ง
ลงทุ น ใน ตร าสารห นี้ที่ มี ความมั่ นค งสู ง เพื่อ สร ้างผล ตอบแทนที่ ดีแ ละ แน่ นอน จากการล งทุ นใ นต ราสารห นี้
ภาครัฐระยะสั้น ที่จะครบกาหนดช าระไม่เกิน 397 วัน นับ แต่วัน ที่ล งทุน หรือวัน ที่เข ้าทาสัญ ญา หรือเงิน ฝาก
นโยบายการลงทุน
• กองทุ น มี นโยบ ายการล งทุ น เฉ ลี่ ยใน รอบ ปี บัญ ชี ไ ม่น ้อ ยกว่ าร ้อยล ะ 80 ข องมู ล ค่า ทรัพ ย์ สิน สุ ทธิ ข อง
กองทุน ในตั๋ว เงิน คลั ง พัน ธ บัต รรั ฐบาล พัน ธบั ตรธน าคารแห่งประ เทศไทย หรือ พัน ธบั ตรหรื อตราสารหนี้ ที่
กองทุน ฟื้น ฟู และพั ฒนาร ะบบสถาบัน การเงิน เป็ นผู ้ออก ผู ้รับ รอง ผู ้รับ อาวัล หรือผู ้ค ้าปร ะกัน ห รือพัน ธบัต ร
หรื อต ราสาร แห่ งห นี้ที่ กร ะทร วงการ คลั งห รือ ห น่ วยงาน ภ าครั ฐ ห รื อรั ฐ วิส าห กิ จ เป็ น ผู ้ออก ผู ้รั บ อาวั ล
ห รือ ผู ้ค ้ าป ร ะ กัน แล ะ /ห รื อใ น ห ลั กทรั พย์ ห รือ ทรั พย์ สิ น อื่ น ห รือ การห าด อกผ ล โด ยวิ ธี อื่น ที่ ไ ม่ข ั ด
ต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ ที่ สานั กงาน ก.ล.ต. กาหนด
• ตร าสารห นี้ ดัง กล่ าวข ้างต ้น จะ มีก าห น ดช าร ะคื นเ มื่อ ทวงถ ามหรื อเ มื่อ ได ้เห็ น ห รือจ ะค รบ ก าห นด ช าร ะ
ไม่ เกิ น 39 7 วัน นับ แต่วั น ที่ล งทุ น ห รือ เข ้าท าสั ญญา โดยอยู่ใ นอั น ดับ ค วามน่ าเ ชื่อ ถือ ต ามที่ส านั กงาน
คณ ะ กร รมการ ก.ล .ต . ก าห น ด ยกเว้น ธุร กร รมการ ซื้ อโดยมี สัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) สามาร ถ
ทาธุร กรรม Reverse Repo ใ นตร าสาร หนี้ที่ อายุ เกิน กว่า 3 97 วัน ได ้ โด ยกองทุน จะด ารงอายุถัว เฉลี่ ยแบ บ
ถ่วงน ้าหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ท ี่ไ ม่มีความซ ับซ้อ น (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนท วั่ ไป

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
มูล ค่าทรัพย์สิน สุทธิ
มูล ค่าหน่วยลงทุน

18.90
ล ้านบาท
12.2348 บาท

Download
Summary Prospectus

(กองทุน สามาร ถล งทุ น ใน ทรั พย์ สิ น อื่ น ๆ ต ามที่ ร ะบุ ใ น น โยบ ายการ ล งทุน ข องกองทุน รวมถึง ป ร ะเ ภ ท
หลั กทรัพ ย์ ใ น รายละ เอี ยด โค ร งการ จั ด การกองทุ น แล ะห นั งสื อ ชี้ ช วน ส่ วน ข ้อ มูล โค รงการ โป รด ศึ กษ า
รายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติ ม https://am.kkpfg.com)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีน โยบายการจ่ายเ งิน ปัน ผล
กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
• กองทุ นนี้ มีระ ดับ ค วามเสี่ยงอยู่ใ นระ ดับ 1 (เ สี่ยงต ่ า) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่อ งการจัด สรร การล งทุ น
(Basic Asset Allocation) จ ะเ ห มาะกั บ ผู ้ล งทุ น ที่รั บ ค วามเ สี่ย งได ้ต ั้ งแต่ ร ะดั บ ต ่า โด ยผู ้ล งทุน ต ้อ งการ
กระ จายเงิน ล งทุน ไป ลงทุน ใน กองทุน ที่เ น ้น ลงทุน ใน ตราสารห นี้ระ ยะ สั้น ข องภาครั ฐ/ห น่ว ยงานภ าค รัฐ /
รัฐวิสาหกิจ
• ผู ้ลงทุ นที่ ต ้องการสภาพคล่อ งสูง โดยผู ้ล งทุ นค วรลงทุน ใ นระยะเวล าเท่ าใดนั้ น จึ งขึ้น อยู่กั บความต ้องการ
ของผู ้ล งทุ น โด ยค านึ งถึ งวั ต ถุป ระ สงค์ก าร ลงทุ น เป้า ห มายการ ลงทุน ค วามต ้อ งการ ใช ้เงิน ใ นอนาค ต
หรืออื่น ๆ เป็ นต ้น
• ผู ้ล งทุ น ที่ ล งทุ น ใ น ห น่ วยล งทุ น ช นิ ด เพื่ อการออม (SSF) ต ้อ งสามาร ถรั บ ค วามเ สี่ย งจ ากการ ล งทุ น
ใน ต ราสาร ห นี้ รวมถึ งค วามผั น ผ วน ข องมู ล ค่ าห น่ วยล งทุ น ไ ด ้ แล ะ ต ้อ งล งทุ น ต่ อเ นื่ องร ะ ยะ ยาว
ตามที่ก ฎห มายที่เกี่ ยวข ้องแล ะ/ห รือป ระมวล รัษ ฎ ากรกาหน ด ซึ่ งผู ้ล งทุ นจ ะมีภ าร ะผูก พัน ที่จ ะต ้องป ฏิ บ ั ติ
ตามเ งื่อ นไ ข แล ะวิ ธีก าร ที่ก าห น ดไ ว้ใ น กฎ ห มายภ าษี อากร ผู ้ล งทุ น ของห น่ วยลงทุ นช นิ ดเ พื่อ การออม
พิเ ศ ษ จะ ไ ม่ไ ด ้รั บสิ ทธิ ป ระ โยช น์ ทางภ าษี ห ากไ ม่ ป ฏิ บัต ิ ต ามเ งื่อ น ไ ข การล งทุ น แล ะ จะ ต ้อ งคื น สิ ทธิ
ประ โยช น์ท างภ าษี ที่เค ยได ้รับ ภายใน กาห นด เวล าที่ก ฎห มายที่เกี่ ยวข ้องกาห นด มิฉ ะนั้น จะต ้อง ช าร ะเงิ น
เพิ่มและหรือเบี้ยปรับ ตามประมวลรัษ ฎากร (ถ้ามี)

พันธบัต ร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัต รเงินฝาก
สิน ทรัพย์และหนี้ส ิน อืน
่

ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝาก
ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อ ันดับแรก

90.75%
11.75%
-2.5%

ภาคร ัฐ/
ความ
ภาคเอกชน น่าเชื่อ ถือ

%
NAV

1 ตั๋วเงิน คลัง (TB22O12A)

ภาครัฐ

9.22

2 พัน ธบัต รธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT22NA)

ภาครัฐ

8.83

3 พัน ธบัต รธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22O27A)

ภาครัฐ

8.45

อายุโครงการ

: ไม่กาหนด

4 ตั๋วเงิน คลัง (TB23201A)

ภาครัฐ

7.14

จ านวนเงินทุนของโครงการ

: 22,000 ล ้านบาท

ว ันที่จ ดทะเบียนกองทุน

: 10 กัน ยายน 2551 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

5 พัน ธบัต รธนาคารแห่งประเทศไทย
(CBF22O10A)

ภาครัฐ

6.31

บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน

: บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด

ผู้ดูแ ลผลประโยชน์

: ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ปัจ จ ัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเ สี่ย งด ้าน สภ าพค ล่อ งข องต ราสาร (Liquidity Risk), ค วามสามารถใน การช าร ะห นี้ข องผู ้ออกต ราสาร
(Credit Risk), การ ผั น ผ วน ข องร าค าต ราสาร (Market Risk), ค วามเสี่ ยงจ ากธุร กิ จ ข องผู ้อ อกต ร าสาร
(Business Risk))
คุณ สามารถดูข ้อมูล เพิ่มเติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com
คาเตือ น
• การล งทุ น มี ความเ สี่ ยง ผู ้ล งทุ น ค วร ศึ กษ าข ้อ มูล แล ะ คู่ มือ การ ล งทุ น ใ น กองทุ น รวมเพื่ อการ ออมก่ อน
การตั ดสิน ใจล งทุน รวมทั้งสอบถามและข อรับ คู่มือ การล งทุน ใน กองทุ นรวมเพื่ อการ ออมได ้ที่ บริษ ั ทจั ดการ
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
• ผู ้ลงทุน ไม่สามารถน าหน่วยล งทุน ชนิด เพื่ อการ ออมไปจาหน่าย โอน จาน า หรือน าไปเป็ นประกัน ได ้
• ผลการด าเนิน งานในอดีต ของกองทุน รวมมิไ ด ้เป็ นสิ่ง ยืน ยัน ถึ งผลการด าเนิน งานในอนาคต
• การ ล งทุ น ใน กองทุ น รวมต ล าด เงิ น ไ ม่ ใช่ การ ฝ ากเ งิน แล ะ มี ค วามเ สี่ย งข องการ ล งทุ น โด ยผู ้ล งทุ น
อาจไม่ไ ด ้รับ เงิน ลงทุน คืน จากกองทุน รวมตลาดเงิน ครบเต็ม จานวนได ้
• โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนังสื อชี้ช วน ส่วนข ้อมูล กองทุน รวม
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กาหนดการซื้อ -ขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็
่
บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สินของกองทุน*) (รวม VAT)

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

ค่าธรรมเนียมการจัด การ

:

ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.16%)

มูล ค่าขั้น ต ่าของการซื้อหน่วยลงทุน

: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

:

ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.02675%)

การรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

:

ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบ ัน 0.01%)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ ร ้อยละ 0.187 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก

: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
: ทุกวัน ทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซอหรื
ื้
อผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวม
VAT)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
:
ไม่มี

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าการรับซื้ อคืน

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า

: ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน

มูล ค่า/จานวนหน่วยลงทุน คงเหลือขั้นต ่า

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับ เงิน ค่าขายคืน

: ปัจจุบ ัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับ เงิน ค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank,
BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB,
Citibank และน าฝาก/น าส่งเช็ค T+1 สาหรับ
บัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข ้างต ้น
(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก
การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน เข ้า
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

T = วัน ทาการซื้อขาย

:

ไม่มี

:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
20 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบ ัน ยกเว้น)

*มูล ค่าทรัพย์สิน ของกองทุน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สิน ทั้งหมด หักด ้วยมูล ค่าหนี้สิน ทั้งหมด
เว้นแต่ค ่าธรรมเนียมการจัด การ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อ มูล ณ ว ันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประเภทกองทุน ตามสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน (AIMC) : Money Market Government
Year to

1.2
1

KKP MP-SSF

ตัว วี้ ั 1

กองทุน รวม
ตัวชี้วัด 13
ตัวชี้วัด 24
ความผัน ผวนของ
ผลการด าเนินงาน2
ความผัน ผวนของ
ตัวชี้วัด 12
ความผัน ผวนของ
ตัวชี้วัด 22

0.8

Cumulative return (%)

3 เดือ น

6 เดือ น

0.19%
0.33%
0.16%

0.08%
0.13%
0.07%

0.15%
0.25%
0.14%

0.03%

0.04%

0.03%
0.00%

Date

ตัว วี้ ั 2

0.6
0.4
0.2
0

-0.2

1 ปี 2

ตังแต่
้
จ ัดตัง้

3 ปี 2

5 ปี 2

10 ปี 2

0.29%
0.46%
0.29%

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

0.28%
0.44%
0.30%

0.04%

0.03%

N/A

N/A

N/A

0.02%

0.04%

0.03%

0.03%

N/A

N/A

N/A

0.03%

0.00%

0.00%

0.00%

N/A

N/A

N/A

0.00%

กองทุน2

ผลการด าเนิน งานตามปีปฏิทิน5,6 (%ต่อปี)

กองทุน รวม

1

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับนี้ ไดจั้ ด ทาตามมาตรฐาน
การวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษ ัทจัด การลงทุน
ตัวชี้วัด 13
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2 % ต่อปี
4
3
ตัวชี้วัด 2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 1: (1) 80% ดัช นีพันธบัตรที่มีอายุค งที่ (ZRR) อายุป ระมาณ 3 เดือน + (2) 20%
อัต ราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงิน นอยกว่
้
า 5 ล ้านบาท เฉลียของ
่
3
ความผัน ผวน
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได ้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
ด าเนิน งาน
4
ตัวชี้วัด 2: อัต ราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบดวย
้
ความผัน ผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิช ย์
ของตัวชี้วัด 1
5
หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวม
ความผัน ผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ของตัวชี้วัด 2
หรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุน ไม่ค รบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงาน
ของปีป ฏิทิน แรกตั้งแต่วัน ที่กองทุน รวมจดทะเบียนทรัพย์สิน กองทุน รวม
หรือวัน ที่เปิด เสนอขายชนิดหน่วยลงทุน จนถึงวัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทินแรก
6 หากกองทุน รวมมีผ ลการด าเนิน งานในปีที่เลิกกองทุน ไม่ครบ 1 ปีป ฏิทิน จะแสดงผลการด าเนินงานของปีป ฏิทิน สุดท้ายตั้งแต่วัน ทาการสุด ท้ายของปีป ฏิทิน ก่อนหน า
้ จนถึงวัน ที่เลิกกองทุน
หมายเหตุ: การลงทุน ในกองทุน รวมตลาดเงิน ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู ้ลงทุน อาจไม่ไ ดรั้ บ เงิน ลงทุนคืนจากกองทุน รวมตลาดเงิน ครบเต็มจานวนได ้

2563

2564

0.20% 0.24%
0.30% 0.37%
0.19% 0.29%
0.02% 0.02%
0.02% 0.02%
0.00% 0.00%

ข้อ มูลผลการดาเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

Average Trailing Return (%)

Average Calendar Year Return (%)

AIMC Category

YTD

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

2017

2018

2019

2020

2021

Money Market Government

0.16

0.06

0.12

0.25

0.37

0.63

1.10

1.00

0.92

1.24

0.42

0.18

คาเตื อน : การ ลงทุ นมีค วามเสี่ยง ผู ้ล งทุน ควร ศึกษ าข ้อมูล และคู่ มือการล งทุน ในกองทุ นรวมเพื่อ การออมก่ อนการตั ดสิน ใจล งทุน รวมทั้งสอบถามและข อรับ คู่ มือ การ ลงทุ นใน กองทุน ร วมเพื่ อการออม
ได ้ที่ บริษ ั ทจั ดการ หรื อ ผู ้สนับ สนุ นการขายหรือ รับ ซื้ อคื นหน่ วยล งทุ นอื่น ที่ไ ด ้รับ การแต่งตั้ ง,ผู ้ล งทุ นไม่ สามารถน าหน่ วยล งทุ นชนิ ดเพื่ อการออมไป จาห น่าย โอน จ าน า หรือ น าไ ปเป็ นปร ะกัน ได ้ ,
ผล การด าเนิ น งาน ใน อดี ต ของกองทุน รวมมิ ได ้เป็ นสิ่ งยื นยั นถึ งผ ลการ ด าเนิ นงาน ใน อน าค ต , การล งทุ นใ นกองทุน รวมต ลาดเ งิน ไม่ ใช่ การฝ ากเงิน แล ะมี ความเสี่ ยงข องการล งทุ น โด ยผู ้ล งทุ น
อาจไม่ไ ด ้รับ เงิน ลงทุน คืน จากกองทุน รวมตลาดเงิน ครบเต็ม จานวนได ,้ โปรดศึกษาค าเตือนที่สาคัญอื่น ได ้ในหนัง สือชี้ช วนส่ วนข ้อมูล กองทุน รวม
สถานที่ติดต่อ ซื้อ – ขายหน่วยลงทุน หรือ ขอร ับหนังสือ ชี้ช วน : บริษ ัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน เกียรติน าคิน ภัทร จากัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น ที่ 17 ถนนสุข ุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
หรือ ผู ้สนับ สนุน การขายหรือรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน อื่น ที่ไ ด ้รับ การ แต่งตั้ง
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบ ัต ิข องภาคเ อกชนไทยในการต่อต ้าน การ ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

(แบบ 123-1)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ
KKP MONEY POSITIVE FUND
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP MP-SSF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มี
ความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Money Market Government
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน และ/หรือ
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
• ตราสารหนี้ข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยมีกําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกําหนดชําระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทําสัญญา
ยกเว้นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ให้สามารถทําธุรกรรมดังกล่าวในตราสารหนี้
ที่อายุเกินกว่า 397 วันได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนัก (portfolio duration) ณ
ขณะใด ๆ < 92 วัน
• กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมhttps://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 1,2,3 (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
0.19%
ตัวชี้วัด
0.33%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
0.16%
ความผันผวนของกองทุน
0.03%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
0.03%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

0.08%
0.13%
0.06%
0.04%
0.04%

0.15%
0.25%
0.12%
0.04%
0.03%

0.29%
0.46%
0.25%
0.03%
0.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
0.28%
0.44%
N/A
0.02%
0.03%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 10 กันยายน 2551
วันเริ่มต้น class
: 28 พฤษภาคม 2563
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ (ตั้งแต่ 17 ส.ค. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61)
ดัชนีชี้วัด :
ตัวชี้วัด1 : (1) 80% ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่
(ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
(2) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี
ตัวชี้วัด2 : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําปี 3 เดือน
เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเท

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP MP-SSF
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 16:00 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 100 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: 0.00 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า
ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+1)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 100 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
² ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝากเช็ค T+1 สําหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
Recovering Period
อายุเฉลี่ยของ
ตราสารหนี้
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน
Yield to Maturity

-0.02%
1 เดือน
3 เดือน
2.18 เท่า
0.71%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

0.8025 %

0.1600 %

รวมค่าใช้จ่าย

1.5301 %

0.1870 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 1 พ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

ไม่มี

ไม่มี

การรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

20 บาท ต่อ 1 รายการ

ปัจจุบันยกเว้น

การโอนหน่วย

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
ผู้ออก

%NAV

ธนาคารแห่งประเทศไทย

61.01

กระทรวงการคลัง

29.74

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

11.74

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

0.00

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)

0.00

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ประเภททรัพย์สิน
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%NAV
90.75
11.75
-2.50

ชื่อทรัพย์สิน
ตั๋วเงินคลัง (TB22O12A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(BOT22NA)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CB22O27A)
ตั๋วเงินคลัง (TB23201A)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(CBF22O10A)

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

%NAV

ในประเทศ national international

9.22

GOV/AAA

8.83

102.49

0.00

0.00

AA

0.00

0.00

0.00

8.45

A

0.00

0.00

0.00

7.14

BBB

0.00

0.00

0.00

6.31

ต่ํากว่า
BBB

0.00

0.00

0.00

unrated

0.00

0.00

0.00

KKP MP-SSF

หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

