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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM World Equity Fund (KT-WEQ) 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  

FIF (ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงิน 

ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลการดําเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

� อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรอืสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจัดการ  
� อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

� ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน 
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทนุชนิด Class I (USD) 
ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบีัญชี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด  
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
 

� นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 
กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เปน็กองทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และการกํากับดูแลของหน่วยงานกาํกับดูแลดา้น
หลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทนุ ที่มีปจัจัยพ้ืนฐาน มีความผันผวนตํ่า และ มีความเสี่ยง
ในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับทีต่ํ่า ผู้จัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลองพอร์ตการลงทุน 
เพ่ือพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทนุเพื่อให้ได้
พอร์ตการลงทุนที่มีความผนัผวนที่ตํ่า ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทนุ ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแลว้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จํากัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ด้วย 

  

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก  www.alliancebernstein.com 
 

• กองทุนมกีลยุทธก์ารลงทุน กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟนัด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลัก (Passive 
Management) ส่วนกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

-  ผู้ลงทนุที่เนน้การได้รับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนน่อน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ  

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

• ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได ้

• ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 
• กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเรื่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน 

•  โดยปกติกองทุนจะไมล่งทนุในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ นาํเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลต่างๆ ทัว่โลก ซึ่งอาจทาํให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
คืนตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได ้

• กองทุนหลักอาจลงทนุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) 
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกวา่ผู้ลงทุน
ทั่วไป 

• เนื่องจาก กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio 
(กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี ่ยงด้าน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการ
เข้า-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจํากัดของความ
คุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น 

• ผู้ลงทุนสามารถลงทนุในกองทนุนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบรษิัท
ประกันชีวติซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รบัการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวติควบหน่วยลงทนุก่อนการตัดสนิใจลงทนุ 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 
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หมายเหต ุมี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ 

 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 

       ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 

 

หมายเหตุ กองทนุหลักมีการลงทุนกระจุกตัวใน Sector : Information Technology  

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

       ตํ่า                                 สูง 

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

การป้องกันความเสี่ยง fx        ตํ่า                      สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

 
 

       ตํ่า                     สูง 

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

 
 

       ตํ่า                      สูง 

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

 
 

       ตํ่า                      สูง 

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

ปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.ktam.co.th 

High Issuer 

Concentration Risk 

High Sector 

Concentration Risk 

High Country 

Concentration Risk 
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน                                 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน (AB Low Volatility Equity Portfolio) 

 
หมายเหต:ุ  
- ท่ีมา: ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
- แหล่งข้อมูล www.alliancebernstein.com 
 

 

 

หน่วยลงทุน AB - Low Volatility 
Equity Portfolio I USD

98.09%

เงินฝากธนาคาร
2.71%

สินทรัพย์และหนี้สิน
อื่นๆ
-0.81%

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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หมายเหตุ :  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลงั 3 ปี ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
สูงสุดไม่เกิน  อัตราเรียกเก็บจริง 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) 5.00 1.50 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) 3.00 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้า (1) 5.00 1.50 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก 3.00 ยังไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อ
มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (2)  

0.50  ยังไม่เรียกเก็บ 
 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
หมายเหต ุ:  
* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
**สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์จะคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใชจ้่าย
หรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามท่ีกองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์  

 

 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียม 
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หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
*ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ท่ีมา: www.alliancebernstein.com 
 
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได ้

 
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.75%  ของ NAV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio 
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กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -31.01% 
 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 15.85% ต่อป ี
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 

* คุณสามารถดูข้อมลูท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.aimc.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก 

 

 
 
*ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ท่ีมา: https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/low-volatility-equity/low-volatility-equity-en-
gb.htm?isin=LU0861579349 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงนิปนัผล  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

วันที่จดทะเบียน 9 ตุลาคม 2557 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
   
 

วันทําการซื้อ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทาํการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 
14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มใิช่วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหนา้ 
โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
ทั้งน้ี บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทนุ
ดังกล่าว ในกรณีที่กองทนุได้รับผลกระทบจากการชาํระหรือรับชําระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยปิด
ประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
 
มูลค่าข้ันตํา่ของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 1,000 บาท  
 
วันทําการขายคืน  :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ - 
14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี)  
 
ทั ้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  

-  มูลค่าข้ันตํา่ของการสั่งขายคนื : ไม่กําหนด 
- จํานวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคนื : ไม่กําหนด 

- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 

- จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 
- ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคนื :   5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทาํการขายคนืหน่วย

ลงทุนโดยมิให้นับรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศ (T+5) 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัย์สินรายวันได้ที:่ www.ktam.co.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เร่ิมบริหารกองทุน
รวมนี ้

คุณพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้จัดการกองทุนหลัก/ 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

29 ตุลาคม 2557 

คุณเขมรัฐ  ทรงอยู่ 
ผู้จัดการกองทุนหลัก/ 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

28 กันยายน 2561 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 

เท่ากับ 77.69% 
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยส์ินของกองทุน เทียบกับมูลคา่ทรัพยส์ินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซ้ือคืน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2686-6100  
website : www.ktam.co.th  
email : callcenter@ktam.co.th 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี website : 
www.ktam.co.th    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

� การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

� ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

� การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําใหผู้้อ่ืน
สําคัญผิด 
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ข้อมูลกองทุนรวมหลกั 
สรุปสาระสําคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio 

ชื่อ AB Low Volatility Equity Portfolio 
อายุโครงการ ไม่กําหนด 

วันจัดต้ัง 11 ธันวาคม 2012 

ประเทศที่จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก 

ประเภทกองทุน ตราสารทุน 

วัตถุประสงค์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน คือ เพ่ือการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะพยายามท่ีจะบรรลุวัตถปุระสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ท่ีมี
ปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํ่า และ มีความเสีย่งในการปรับตัวลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใน
ระดับท่ีตํา่ ผู้จัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลองพอร์ตการลงทุน เพื่อ
พิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการ
บริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ไดพ้อร์ตการลงทุนท่ีมีความผันผวนท่ีตํ่า ควบคู่ไปกับคุณภาพ
หลักทรัพย์ท่ีมีพ้ืนฐานดีในการลงทุน ซ่ึงกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีอยู่ในประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จํากัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึง
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหมด่้วย 
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และเพื่อลดความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

ลักษณะของนกัลงทุน เหมาะกับนักลงทุนท่ีมีความเสี่ยงสงูท่ีต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวของการ
ลงทุนในตราสารทุน 

Class & currency Class I / USD 

ดัชนีอ้างอิง MSCI World Index 

ISIN Code LU0861579349 

Bloomberg Ticker ABELVID:LX 

Management 
Company 

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 

Depositary & 
Administrator 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 

website www.alliancebernstein.com 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาด
ต่างประเทศที่อาจปรับตัวข้ึนลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของ
แต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

 
ความเส ี ่ยงจากการลงท ุนในหลักทร ัพย ์ของบร ิษ ัทหร ือก ิจการขนาดกลางหร ือขนาดเล ็ก (Smaller 
Capitalizations Companies) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคล่องและ
มูลค่าการซื้อขายตํ่ากว่าหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า 
 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออก
ตราสารหนี้ไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทาง
การเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด ์
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ท่ี
กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
 
ความเสี ่ยงจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์
ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนใน ช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเช่นกัน 
ดังน้ัน การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว  

• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน 
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม ่
 
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจน
ไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได ้
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุ
อ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)  
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้อง
กับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษา
ถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือ
นอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้า
ประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน 
รวมถึงกระทบตอ่สภาพคล่องของกองทุน 
 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน  

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนท่ีกระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม 
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนท่ี
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
 


