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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตั๋ ว
เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ ค้าประกัน หรือพันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังหรื อ
หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้าประกัน และ/หรือในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
อนึ่ง ตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในอันดับความน่าเชื่ อถือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือจะครบกาหนดชาระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทาสัญญา
ยกเว้น ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญ ญาขายคืน (Reverse Repo) สามารถท าธุรกรรม Reverse Repo ในตราสารหนี้ ที่อายุ
เกินกว่า 397 วัน ได้รวมทั้งกองทุนจะดารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน
ทั้งนี้กองทุนจะไม่ ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพ ย์
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมู ลโครงการ โปรดศึ กษารายละเอี ยดทั้ งหมดเพิ่ มเติ ม
https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุนนี้ มีระดับ ความเสี่ย งอยู่ในระดับ 1 (เสี่ยงต่า) หากพิจ ารณาตามคาแนะนาเรื่อ งการจัด สรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุ นที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับต่า โดยผู้ลงทุน ต้องการกระจายเงินลงทุน ไปลงทุนในกองทุ น
ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ผู้ลงทุน ที่ต้ องการสภาพคล่ องสู ง โดยผู้ล งทุ นควรลงทุ นในระยะเวลาเท่ าใดนั้ น จึ งขึ้ นอยู่กั บความต้อ งการของผู้ล งทุ น
โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน เป้าหมายการลงทุน ความต้องการใช้เงินในอนาคต หรืออื่นๆ เป็นต้น

•

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•

ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
•

•

อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุ น ในกองทุน รวมตลาดเงิ น ไม่ ใช่ การฝากเงิน และมีค วามเสี่ ยงจากการลงทุ น โดยผู้ล งทุ น อาจไม่ ได้ รับ เงิ นลงทุ น คื น
จากกองทุน รวมตลาดเงินครบเต็ม จานวนได้ ผู้ ลงทุน ควรลงทุน เมื่อเห็ นว่า การลงทุนในกองทุนเปิ ดนี้เหมาะสมกับ วัตถุป ระสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สิน ที่มีความเสี่ยงต่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนมี การบริห ารเชิงรุ ก จึงมีค วามเสี่ย งจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูง กว่าดัชนี ชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ย งจากการที่การตัดสิ นใจลงทุน การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ หรือ กลยุ ทธ์ก ารลงทุนของผู้จั ดการกองทุนที อาจทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• ในกรณี ที่ผู้ ล งทุ นได้ รับ การจั ด สรรหน่ วยลงทุน ผู้ ลงทุ น รับ ทราบและยิน ยอมเข้ า ผูก พั น ตามรายละเอี ย ดโครงการกองทุ น
ที่ได้ รับ อนุ มั ติจ าก ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยชอบด้ วยกฎหมาย ตลอดจนข้อ ผูก พั นระหว่า ง
บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
• เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของ
บริษั ทจั ดการเพิ่ มเติ ม ตั้ งแต่ วันท าการที่ บริษั ทจั ดการกาหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิดเผยการไม่รับ เปิด บัญ ชีก องทุ นข้า งต้ น
ในหนังสื อชี้ ชวน หรื อผ่า นเว็ บไซต์ข องบริษัท จัด การ หรื อติด ประกาศที่ส านัก งานผู้ส นับสนุน การขายหรื อรับ ซื้อคื น และ/หรื อ
ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการ
ไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
• ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุ น นี้ เ พี ย งอ ย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย ม ที่ แ ตกต่ า งกั น ห รื อ เงื่ อ น ไขที่ บ ริ ษั ท จั ด กา ร
และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
• ผู้ ล งทุ น สามารถลงทุ น ใน กองทุ น นี้ ใ นรู ป แบบ ของกรม ธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบการลงทุ น ( Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อ บริษัทประกันชีวิต ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ก ารซื้อขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมี ข้อกาหนด และวิ ธีปฏิบัติ ที่
แตกต่า งไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่ างเดีย ว ผู้ล งทุ นควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ ประกั น
ชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
• กรณี ผู้ ล งทุน ที่ ซื้ อ กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ควบการลงทุ น จะได้ รับ เงิน ค่ า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น จากบริ ษ ั ท ประกั น ชี วิ ตภายใน
5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวั น
ท าการรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น หรื อ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
และ/หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง ประกาศก าหนด หรื อที่ เห็ น ชอบให้ ดาเนิ นการเป็ น อย่ างอื่น ได้
โดยมี วิ ธี ก ารช าระเงิ น ค่ า ขายคื น ห น่ ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป็ นไปตามที่ บ ริ ษั ท ป ระกั น ชี วิ ต ก าห นดไว้ ใ น กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ควบหน่วยลงทุน
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สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมี สิทธิ เรียกให้บริษั ทจัด การจ่ ายผลประโยชน์ต อบแทนและคืนเงินทุน ได้ไม่ เกินไปกว่า ส่วนของทุน ของกองทุ น
ที่ต นถือ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี การแบ่ ง ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุน สิ ท ธิใ นการได้ รับ ประโยชน์ต อบแทนหรื อ การคืน เงิ น ทุ นของผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลง
หรือนิติกรรมอื่น
• บริษั ทจัด การขอสงวนสิท ธิในการเปิดบริการหน่ วยลงทุน ชนิ ดที่ยั งไม่ เปิด ให้บ ริการเพิ่ม เติม โดยการแบ่ งหน่ วยลงทุน ออกเป็ น
ชนิ ดต่ าง ๆ จะเป็น ไปตามที่ส านั กงาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ ยวข้อ งประกาศกาหนด ทั้ งนี้ เพื่ อเพิ่ ม การให้ บ ริก ารแก่ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่า ว
ล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่ า 3 วัน ก่อ นวั นเปลี่ ยนแปลง โดยจะป ระกาศ ณ ที่ ทาการของบริษั ทจั ดการและ/หรือ ผู้ส นับ สนุ นการขาย
และรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
ในแต่ล ะชนิ ดหน่ว ยลงทุน กับ ผู้ล งทุ นแต่ ละกลุ่ มไม่ เท่ ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริษัท จัด การและ/หรือ ผู้ส นับ สนุ น
การขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่ วยลงทุนภายในกองทุน นี้
โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดชำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
Credit rating ตาม
national credit rating

ต่า

AA, A

Gov.bond / AAA

BBB

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ ต่า
ต่ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี
1 ปี ถึง 3 ปี
ลงทุน
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

อันดับควำมน่ำเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม

ต่า


5%

5-10%

10-15%

ต่ากว่า BBB

unrated

สูง
3 ปี ถึง 5 ปี

15-25%

มากกว่า 5 ปี
สูง

>25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

ต่า


10%

10-20%

20-50%

50-80%

สูง

>80%

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
% NAV

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
100.06%

เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
9.32%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-9.38%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22421A)
2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT225A)
3 ตั๋วเงินคลัง (TB22525A)
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22512B)
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22407A)

ภำครัฐ/
ควำม
ภำคเอกชน น่ำเชื่อถือ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ภาครัฐ

%
NAV
18.02
11.99
7.55
6.99
6.64

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com

น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ตรำสำรหนี้ในประเทศ
(national rating)
GOV/AAA

109.36%

AA

-

A

-

BBB

-

Non-investment
grade/unrated

-
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
1.8000
สูงสุดไม่เกิน, 1.5301

1.6000

สูงสุดไม่เกิน, 1.5301

1.4000
1.2000
1.0000

0.8000

สูงสุดไม่เกิน, 0.8025

0.6000
0.4000

0.2000

0.1600

สูงสุดไม่เกิน, 0.1070
0.02675

0.0000
การจัดการ

0.19875

สูงสุดไม่เกิน, 0.0856
ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.0020

0.0100
นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
• อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
• ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
• ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซือขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 20 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

7

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

3.00%

2.50%
2.00%
1.50%
1.00%

0.50%

1.91%
2.39%
2.52%
1.65%
2.14%
1.98%
1.18%
1.64%
1.61%
0.97%
1.25%
1.35%
0.94%
1.20%
1.39%
0.94%
1.11%
1.28%
0.94%
1.42%
1.59%
1.07%
0.55%
0.76%
0.41%
0.24%
0.37%
0.29%

3.50%

2.82%
2.90%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2, 3, 4, 5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด 1
ตัวชี้วัด 2

0.00%
2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับ นี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน
จะแสดงผลการดาเนินงานของปีปฏิทินแรกตัง้ แต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิ ดหน่ว ย
ลงทุนจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทนิ แรก
3
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการ ดาเนินงานของปีปฏิทนิ สุดท้ายตัง้ แต่วัน ทาการ
สุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
4
ตัวชี้วัด 1:
สัดส่วน
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
ร้อยละ 80
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือ น วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ร้อยละ 20
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ย นเกณฑ์ใช้ วัดผลการดาเนิ นงานในช่ว งแรกอาจทาให้ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้ นเมื่ อ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทกี่ องทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ ัดมาตรฐานใหม่
(ตามข้อ 2) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
5
ตัวชี้วัด 2: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์
คาเตือน : การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้
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• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.01%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.05% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Money Market

Government
• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
Year to
Date
0.06%
0.11%
0.07%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
1.49%
1.64%
1.05%

0.06%
0.13%
0.25%
0.65%
0.85%
1.41%
กองทุนรวม
0.11%
0.23%
0.40%
0.82%
1.03%
1.51%
ตัวชี้วัด 13
0.07%
0.14%
0.29%
0.52%
0.70%
0.99%
ตัวชี้วัด 24
ความผันผวนของ
0.02%
0.02%
0.01%
0.02%
0.05%
0.05%
0.08%
0.09%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.06%
0.06%
0.08%
0.09%
ตัวชี้วัด 12
ความผันผวนของ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.02%
ตัวชี้วัด 22
หมายเหตุ
1
เอกสารการวั ดผลการดาเนิ นงานของกองทุน รวมฉบับ นี้ ได้จั ด ทาตามมาตรฐานการวัด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ นรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
% ต่อปี
3
ตัวชี้วัด 1:
สัดส่วน
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
ร้อยละ 80
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ ได้ แก่ ร้อยละ 20
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนเกณฑ์ ใช้วัดผลการด าเนินงานในช่ว งแรกอาจทาให้ผลการดาเนิน งานของกองทุ นรวมดี ขึ้นเมื่ อ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทกี่ องทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีว้ ัดมาตรฐานใหม่
(ตามข้อ 2) คานวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
4
ตัวชี้วัด 2: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาปี 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
คาเตือน : การลงทุน ในกองทุน รวมตลาดเงินไม่ใ ช่การฝากเงิ นและมี ความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ล งทุน อาจไม่ ได้ รับเงิ นลงทุ น
คืนจากกองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Money Market Government ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y
5th Percentile 0.09 0.19 0.35 0.65 0.86 1.35 0.01 0.01 0.01 0.13 0.11
25th Percentile 0.07 0.14 0.25 0.57 0.76 1.26 0.01 0.01 0.01 0.13 0.12
Money Market
50th Percentile 0.06 0.12 0.20 0.52 0.71 1.20 0.01 0.01 0.01 0.14 0.13
Government
75th Percentile 0.04 0.10 0.16 0.48 0.65 1.15 0.02 0.02 0.02 0.15 0.14
95th Percentile 0.03 0.07 0.11 0.36 0.51 0.98 0.04 0.04 0.04 0.17 0.16
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดาเนินงานของกองทุนทีก่ ารเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
AIMC Category Peer Percentile

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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0.20
0.21
0.21
0.22
0.23

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียนกองทุน

10 กันยายน 2551

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

วันทาการซื้อ
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
วันทาการขายคืน
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
ยอดคงเหลือขั้นต่า
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
100 บาท
100 บาท
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
0.00 บาท
100 บาท / 10 หน่วย
ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่วั น รับ ซื้อ คื นหน่ วยลงทุ น
(ปัจจุ บัน T + 1 เฉพาะบั ญชี รับเงิ น ค่ าขายคืนหน่ว ย
ลงทุ น ข อ ง KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝาก/น าส่ งเช็ ค T+1 สาหรับ บัญ ชี ธนาคารอื่ น
นอกเหนื อจากที่ร ะบุ ข้า งต้ น (รายละเอีย ดอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลง))

T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
ชื่อ - นามสกุล
ขอบเขตหน้าที่
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี

ผู้จัดการกองทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

1.89 เท่า

ผู้สนับสนุนการขาย

•
•
•
•
•

หรือรับซื้อคืน

:
:
:
:
:
:
:

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากั ด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777, 0-2626-7778
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1572
บริษัทหลักทรัพย์น ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
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• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด โทรศัพท์ : 02-061-9621
• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด โทรศัพท์ : 02-508-1567
และ/หรือ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้ อคืน หน่ วยลงทุนที่ บริษั ทจั ดการแต่ง ตั้ง รวมถึ งช่อ งทาง
การบริก ารอื่น ที่ บริ ษัท จั ดการกาหนด เช่ น บริ การธุ รกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิก ส์ อาทิ ช่อ งทาง
การบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้น แต่ บริ ษัท จัด การจะอนุ ญาตเป็น อย่ างอื่ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่จ ะไม่รับ เปิ ดบั ญ ชี
กองทุ น เพื่ อเป็ นลูก ค้าในความดูแ ลของบริษั ทจัด การเพิ่มเติม ตั้ งแต่ วันท าการที่บริ ษัทจั ดการ
กาหนด โดยบริษัท จัด การจะเปิ ดเผยการไม่รั บเปิ ดบัญ ชีก องทุ นข้า งต้น ในหนัง สือชี้ ชวน หรื อ
ผ่านเว็บ ไซต์ของบริษั ทจั ดการ หรือ ติด ประกาศที่ส านั กงานผู้ สนั บสนุน การขายหรือรั บซื้ อคื น
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุ น ไว้
กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวั นที่บริษัทจัด การไม่รับเปิด บัญชีกองทุน เพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรม
กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวน/ร้องเรียน
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 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
ผู้ล งทุน สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และรั บ หนัง สื อ ชี้ช วนและโครงการและข้อ ผู ก พั น
ได้ที่ บ ริษั ทหลัก ทรัพ ย์จั ดการกองทุ น เกี ยรติ น าคิ นภั ทร จ ากั ด หรื อ ผู้ สนั บ สนุ นการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้อมูลอื่น ๆ

•

ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่ จะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุ นกับ หรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมือ งสหรัฐ อเมริ กาหรือ ผู้ที่ มีถิ่ นฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่ งโดยปกติ มีถิ่ นที่ อ ยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่ ว นซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• บริษ ัทจั ดการจะเป็นผู้ ดาเนิน การตามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้ อมูลส่ว นบุคคล (และที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ในส่ว นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวม (ถ้ ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริ ษัทจัดการจะกาหนด
เป็นอย่างอื่น
• ผู้ลงทุน/ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน รับทราบนโยบายความเป็นส่ วนตั วของบริษ ัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection
▪ การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่ก ารฝากเงิ น รวมทั้งไม่ได้อ ยู่ภายใต้ค วามคุ้ มครองของสถาบัน คุ้มครองเงิ นฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ ว ยลงทุ นที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลส าคั ญ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับ ผิด ชอบในการดาเนิ น การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ ย งจำกกำรบ ริ ห ำรกำรล งทุ น แบบ มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลป ระกอบ กำรสู ง ก ว่ ำ ดั ช นี ชี้ วัด ( Active
management risk) ความเสี่ย งจากการที่ การตั ดสิน ใจลงทุ น การวิเคราะห์ห ลัก ทรั พย์ หรือ กลยุท ธ์ก ารลงทุ น
ของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
2. ควำมเสี่ย งด้ำ นสภำพคล่อ งของตรำสำร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่ส ามารถซื้ อหรื อขาย
ตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาที่ต้องการ
3. ควำมเสี่ ย งที่ เ กิ ด จำกกำรผิ ด นั ด ช ำระหนี้ เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ของ ผู้ อ อกตรำสำร (Credit Risk)
เนื่องมาจากผู้อ อกตราสาร มีฐ านะการเงิ นที่ด้อ ยลง จึงขาดสภาพคล่องที่ จะจ่ ายเงิ นตามภาระผูก พันเมื่ อครบ
กาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชาระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กาหนดไว้
4. ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ รำคำหรือผลตอบแทนของตรำสำรปรั บตั วเพิ่ มหรือ ลด (Market Risk) เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ ง ผลการด าเนิ นงานของผู้ อ อกตราสาร หรื อการคาดการณ์ ข องนั ก ลงทุ น รวมถึ ง
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ความเสี่ยงจากความผัน ผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย
ในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
5. ควำมเสี่ ยงจำกธุ รกิ จของผู้ ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ย งจากความสามารถในการบริห ารธุร กิ จ
ของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ ยงจำกกำรผิ ด นั ดช ำระหนี้ ข องผู้ อ อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิ จ ารณาจากอัน ดั บ ความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนิ นงานที่ ผ่ านมาและฐานะการเงิ นของผู้อ อกตราสาร credit rating ของหุ้ น กู้ระยะยาวมี ความหมายโดยย่ อ
ดังต่อไปนี้
ระดับกำรลงทุน
TRIS
Fitch
Moody's
S&P
คำอธิบำย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุ ด
AAA
AAA(tha)
Aaa
AAA
ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
AA

AA(tha)

Aa

AA

อั น ดั บ เครดิ ต รอ งล งม า แ ล ะถื อ ว่ า
มี ค ว ามเสี่ ย งต่ าม าก ที่ จ ะไม่ ส ามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ยงต่าที่จ ะไม่สามารถชาระหนี้ไ ด้
ตามกาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความ เสี่ ย งปาน กลางที่ จ ะไม่ ส ามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
BBB

ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่ สามารถชาระหนี้ไ ด้
ตามกาหนด

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ากว่า
น่าลงทุน

ต่ากว่า BBB ต่ากว่า BBB

ควำมเสี่ย งจำกควำมผัน ผวนของมูล ค่ำ หน่ วยลงทุ น (Market Risk) เกิด จากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ย
ซึ่งขึ้นกั บปัจจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้ง ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคา
ตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิ น
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้ วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้า
จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุก ตั ว ในตราสารของผู้อ อกตราสาร คู่สั ญ ญา หรื อบุ ค คลอื่ น ที่ มีภ าระผู ก พัน ตามตราสารหรือ สั ญ ญานั้ น
รายใดรายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
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ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิน ฝากหรื อตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝากที่ ผู้รับ ฝากหรือ ผู้อ อกตราสารที่ มีก ารจั ดอั นดั บความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในอัน ดั บ
ที่สามารถลงทุนได้
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัต ราส่ ว นหมุน เวีย นการลงทุน ของกองทุน รวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อ ให้ ผู้ ล งทุ น ทราบถึ งปริ ม าณ
การซื้ อขายทรัพ ย์สิน ของกองทุน และสะท้อ นกลยุทธ์ การลงทุน ของผู้ จัดการกองทุ นได้ดี ยิ่งขึ้ น โดยคานวณจากมูลค่ า
ที่ ต่ ากว่ า ระหว่า งผลรวม ของมู ล ค่ า การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น กั บ ผลรวมของมู ล ค่ า การขายท รัพ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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