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กองทุนเปดเค ตลาดเงิน

K-MONEY
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมตลาดเงิน
• กลุม Money Market General

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• ลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดวันชำระหน้ีไมเกิน 397 วันนับแตวันที่ลงทุน
• จะคงอายุตราสารเฉล่ียแบบถวงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไมเกิน 92 วัน
• ลงทุนในตางประเทศไดไมเกิน 30% ของ NAV

• ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
• มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีช้ีวัด และในบางโอกาสอาจสรางผลตอบแทนสูงกวาดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป *

กองทุน 0.22 0.18 0.32 0.42

ดัชนีช้ีวัด 0.57 0.45 0.81 -1.21

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน 0.30 0.24 0.43 0.60

ความผันผวนกองทุน 0.04 0.03 0.04 0.07

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.65 0.76 0.53 0.85

3 ป * 5 ป * 10 ป * ต้ังแตจัดต้ัง *

กองทุน 0.21 0.50 0.98 1.36

ดัชนีช้ีวัด -0.10 0.63 1.11 1.35

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน 0.38 0.67 1.09 N/A

ความผันผวนกองทุน 0.05 0.07 0.09 0.13

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.52 0.41 0.29 0.32

หมายเหตุ : * % ตอป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเทาเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือ
พันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไมเกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงตาง

ประเทศไมเกิน 30%

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ก.ย. 50

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย

อายุกองทุน ไมกำหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. อัมไพวรรณ เมลืองนนท (ตั้งแต 11 ม.ค. 60)

ดัชนีชี้วัด :
1. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท
เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี

(50.00%)
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA
Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของผู
ออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (40.00%)

3. ดัชนี US Generic Government 3 Month Yield
(10.00%)
บวกดวย Average Credit Spread ของตราสารในระดับ A อายุ
3 เดือน ในชวงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทนและปรับดวย
ตนทุนการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ดานสภาพคลองไดใน
หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
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K-MONEY
การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : 500 บาท
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนข้ันต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+1

(ประกาศ NAV T+1 คืนเงิน T+1 9.30 น.เปนตนไป)

หมายเหตุ :

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 0.5350 0.4280

รวมคาใชจาย 1.0165 0.5211

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย ไมมี ไมมี

การรับซ้ือคืน ไมมี ไมมี

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ดูหมายเหตุ

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุ

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ

บริหารจัดการ
• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) : อัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง
หรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

ประเภททรัพยสิน % NAV

พันธบัตร 63.18  

เงินฝาก 18.31  

หุนกู 18.15  

อ่ืนๆ 0.35  

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

พันธบัตร (CB23525A) 9.17  

พันธบัตร (CB23518A) 8.29  

พันธบัตร (CB23713A) 7.22  

พันธบัตร (CB23720A) 6.14  

พันธบัตร (CB23727A) 4.47  

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -0.05 %

Recovering Period 0.10 เดือน

FX Hedging 100.02 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.08 เทา

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ 2.16 เดือน

Yield to Maturity 1.47% ตอป

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

ประเทศ % NAV

ไทย 86.76  

กาตาร 7.28  

จีน 5.96  

การจัดสรรการลงทุนในผูออกตราสาร 5 อันดับแรก

ผูออก % NAV

ธ.แหงประเทศไทย 52.67  

กระทรวงการคลัง 10.51  

ธนาคารอาคารสงเคราะห 8.74  

Bank of China (Macau) 5.96  

The Commercial Bank of Qatar 5.82  

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

ในประเทศ National International

Gov Bond/AAA 71.93

AA 5.27 1.46

A 6.19 11.78

Unrated 3.01



K-MONEY
คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผล

รวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคาอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนสูง
บงช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคา
ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม

ควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผล
ตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยใน

พอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน นำมาคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ

เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได
@ สงวนสิทธ์ิ 2023 บริษัท มอรน่ิงสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอมูลน้ี (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผูใหบริการขอมูล (2) ขอสงวน
สิทธ์ิในการลอกเลียน หรือเผยแพร (3) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวน และความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำขอมูลไปใชอางอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิไดเปนส่ิงยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com

email : ka.customer@kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/
mailto:ka.customer@kasikornasset.com

