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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต
(KWI MONEY)
ประเภทกองทุนรวม / กลุม่ กองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

 กองทุนรวมตลาดเงิน
 กลุ่ม Money Market Government

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
2 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ หรือเงินฝากที่มีคุณภาพตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 สำหรับตราสารที่ลงทุนข้างต้น มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรืออันดับ
ความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกหรือที่เทียบเคียงได้ โดยมีอายุไม่เกิน 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุนและมี Portfolio Duration ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกิน 50% ของ NAV [ป�จจุบันยังไม่
มีการลงทุนในต่างประเทศ]
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
 มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ป�ปฏิทนิ (% ต่อป�)
% ต่อปี ของ NAV

1.50%

1.24%
1.00%
0.97%
0.92%
1.00%
0.86%
0.82%
0.71%
0.59%
0.49%
0.50%

0.00%

KWI MONEY
Benchmark
Peer Average

0.37%
0.13%

2560

2561

2562

0.42%
0.15% 0.18%
0.02%

2563

2564

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบป�กหมุด (% ต่อป�*)
KWI MONEY
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
KWI MONEY
ดัชนีชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD

0.15
0.25
0.23
0.00
0.00
3 ป�

0.12
0.28
0.33
0.06
0.02

3 เดือน

0.09
0.09
0.10
0.00
0.00
5 ป�

0.30
0.52
0.62
0.06
0.03

6 เดือน

1 ป�

0.10
0.16
0.15
0.00
0.00

0.15
0.21
0.28
0.06
0.02

10 ป�

ตั้งแต่จัดตั้ง

* ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ป�ขึ้นไปจะแสดงเป�นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป�

0.64
0.82
1.07
0.07
0.05

0.73
1.06
0.17
0.24

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงต่างประเทศไม่เกิน 50%

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบายการจ่ายเงินป�นผล
อายุกองทุน

20 ก.พ. 51
ไม่มีชนิดหน่วยลงทุน
ไม่จ่าย
ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
ชื่อ - นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
16 ก.ย. 64
นายวงศกร เหมพันธ์
1 ส.ค. 65

ดัชนีชี้วัด

1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน
สัดส่วน 55%
2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5
ล้ า นบาท เฉลี่ ย ของ 3 ธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ ได้ แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หลังหักภาษี สัดส่วน 45%

คำเตือน

 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป�นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kwiam.com
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KWI MONEY
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 13.00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 1
วันทำการ นับถัดจากวันรับคำสั่งขายคื น
หน่วยลงทุน (T+1) (ประกาศ NAV T+1)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อป�ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช้จ่าย

สูงสุดไม่เกิน
0.7490
1.0700

เก็บจริง
ยกเว้น ไม่เรียกเก็บ
0.3038

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
การขาย
 กรณีซื้อกองทุนนี้อย่างเดียว
 กรณีซื้อ Unit-Link
การรับซื้อคืน
 กรณีซื้อกองทุนนี้อย่างเดียว
 กรณีซื้อ Unit-Link
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วย

Maximum drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

-0.12%
0.46 ป�
3.70
-1.40
-0.16
1.00
0.08 ป�
0.70%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเชิงสถิติ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท/รายการ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เกิน 200 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
หมายเหตุ:
1 กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่ม
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ป�

ชื่อทรัพย์สิน

%NAV

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์และหนีส้ ินอื่น

97.19
2.92
-0.11

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร
5 อันดับแรก
ชื่อผู้ออกตราสาร

%NAV

พันธบัตร ธปท. (BOT22NA)
พันธบัตร ธปท. (CB22D01A)
พันธบัตร ธปท. (CB22D08A)
พันธบัตร ธปท. (CB22N17A)
พันธบัตร ธปท. (CB23126A)

29.51
26.49
20.60
14.72
5.88

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
%NAV

ในประเทศ

Gov bond/AAA
AA
A
BBB
ต่ำกว่า BBB
Unrated

national

international

97.19
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KWI MONEY
คำอธิบาย
Maximum Drawdown :

เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป�ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ป�) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อ
หน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป�นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะ
ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period :
ระยะเวลาการฟ��นตัว เพื่อเป�นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ� นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะ
เวลานานเท่าใด
FX Hedging :
เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อ
หลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ป�หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
เดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio :
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ
กองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุน
รวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป�นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่า
ภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha :
ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้
สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป�นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta :
ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่า การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error :
อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity :
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะ
ได้รับคืนนำมาคิดลดเป�นมูลค่าป�จจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity
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ป�จจัยความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : มาจากป�จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความผันผวนของค่าเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ย สิ่งเหล่านี้เป�นป�จจัยที่ล้วนมีผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ ที่ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัวขึ้นลงได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์และดูความเหมาะสมตามระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกิจ
เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดที่อาจเกิดมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ความเสี่ยงทางธุร กิจของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (Business Risk) : เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากผลประกอบการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทผู้ออกตราสาร เป�นต้น จนส่งผลต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะลงทุนในหลากหลายบริษัท หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป�นการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุน และมีการกำหนดป�จจัยในการพิจารณาและกระบวนการคัดสรรตราสารทีจ่ ะลงทุนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) : เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
ไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่จะลงทุนอย่างละเอียดถี่
ถ้วน โดยจะมีการกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารหนี้อย่างเคร่งครัด
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : เนื่องจากอาจจะมีตราสารบางตัวที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะขาดสภาพ
คล่องได้ การขาดสภาพคล่องนั้นก็คือ การซื้อขายตราสารนั้น ๆ มีปริมาณไม่มาก หรือในบางช่วงอาจจะขายตราสารนั้นไม่ได้ หรือได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : ก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของตราสารนั้น โดยตราสารที่จะลงทุนจะต้องมีสภาพ
คล่องเพียงพอซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : เป�นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอั ตรา
แลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารที่จ่ายดอกเบี้ยและ
เงินต้นเป�นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้นเพื่อเป�นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจทำสัญญา สวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
6. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน : โดยปกติการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�น
อัตราแลกเปลี่ยนเป�นการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ซึ่งกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป�นไปตามที่กองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)ไม่
ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตรา
แลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตก
ลงไว้ของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการ
ยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

