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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ในหนวยลงทุนชนิด Class I
(USD) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบญ
ั ชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อปองกันความเสีย่ งตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกบั ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เปนกองทุนทีจ่ ดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก และอยูภายใตหลักเกณฑของ
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแล
ดานหลักทรัพย และตลาดซื้อขายหลักทรัพย ที่เปนสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ที่มีปจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํา่
และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ตาํ่ ผูจัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพยจากการ
จําลองพอรตการลงทุน เพื่อพิจารณาคาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคูไปกับประสบการณการลงทุน ในการบริหาร
จัดการ การลงทุนเพื่อใหไดพอรตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ตาํ่ ควบคูไปกับคุณภาพหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุน
จะเนนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่อยูในประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก อยางไรก็ตาม กองทุนไมไดจํากัดการลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุมประเทศตลาดเกิดใหมดวย
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก www.alliancebernstein.com
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน กองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) สวนกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active
Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ รวมถึงความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
• ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่า
กวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
• ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป
• เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบ
อายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจําหนาย จาย โอน จํานําหรือนําไป
เปนประกัน
• ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่ม และ/
หรือ เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งสอบถาม
และขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
• ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด
• กองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผล
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํา่ กวาเงินลงทุนเรื่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมี
ตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• โดยปกติกองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพยในสกุลตางๆ ทั่วโลก ซึ่ง
อาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํา่ กวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio
Management) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล งทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความ
เสี่ยงไดสงู กวาผูล งทุนทั่วไป
• เนื่องจาก กองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity
Portfolio (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความ
เสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึง
ความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอกองทุน เปนตน
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย
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หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ปจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

สูง
> 25%

15-25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
ไมปองกัน
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวใน Sector : Information Technology
ตํ่า
High Country
< 20%
20%-50%
50%-80%
Concentration Risk
หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

>80%

สูง
>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
KT-WEQ RMF
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนลงทุน

หมายเหตุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- ที่มา: ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- แหลงขอมูล www.alliancebernstein.com
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ขอมูลกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio

- ที่มา: ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- แหลงขอมูล www.alliancebernstein.com

KT-WEQ RMF

7

คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือ
สูงสุดไมเกิน
ผูถือหนวยลงทุน
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
(1)
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมเกิน 3.00
(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเกิน 1.00
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา (2)
ไมเกิน 3.00
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก (2)
(1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใตการ
ไมเกิน 1.00
บริหารของบริษัทจัดการ
บริษัทจะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธกี ารหนึ่ง
(2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ดังตอไปนี้
ของ บลจ.อื่น
- ไมเกิน 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนของ
วันทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทตอรายการ
ไมมี
• คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
• คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน

ปจจุบนั
(%ของมูลคาหนวยลงทุน)
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
ยังไมเรียกเก็บ
200 บาทตอรายการ

ไมมี
ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
**สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
(2)
ปจจุบันบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปดกรุงไทย
ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เทานั้น
KT-WEQ RMF
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หมายเหตุ

*ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่มา: http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/osg_lve_i.pdf
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.75% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -31.53%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.50% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*

คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th

KT-WEQ RMF
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

*ขอมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่มา: http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/osg_lve_i.pdf

KT-WEQ RMF
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมจายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสัง่ ซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริม่ เปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลีย่ นแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่
กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุน : 500 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. โดยบริษัท
จัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่
กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
-

มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :
ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุน
โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (T+5)
- คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
KT-WEQ RMF
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

ตําแหนง/บริหารจัดการดาน
ผูจัดการกองทุนหลัก/
ฝายลงทุนทางเลือก
ผูจัดการกองทุนหลัก/
ฝายลงทุนทางเลือก

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
27 พฤศจิกายน 2557
28 กันยายน 2561

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

เทากับ 21.06%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึง
ความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําให
ผูอื่นสําคัญผิด

KT-WEQ RMF
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ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio
ชื่อ
AB Low Volatility Equity Portfolio
อายุโครงการ
ไมกําหนด
วันจัดตั้ง
11 ธันวาคม 2012
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิรก
ประเภทกองทุน
ตราสารทุน
วัตถุประสงคการลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุนของกองทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ที่มี
ปจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํ่า และ มีความเสีย่ งในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใน
ระดับที่ตาํ่ ผูจัดการกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพยจากการจําลองพอรตการลงทุน เพื่อ
พิจารณาคาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคูไปกับประสบการณการลงทุน ในการ
บริหารจัดการ การลงทุนเพื่อใหไดพอรตการลงทุนที่มีความผันผวนทีต่ ํ่า ควบคูไปกับคุณภาพ
หลักทรัพยที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่อยูในประเทศ
พัฒนาแลวเปนหลัก อยางไรก็ตาม กองทุนไมไดจํากัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึง
กลุมประเทศตลาดเกิดใหมดวย
กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน และเพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ลักษณะของนักลงทุน
เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ตองการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวของการ
ลงทุนในตราสารทุน
Class & currency
Class I / USD
ดัชนีอางอิง
MSCI World Index
ISIN Code
LU0861579349
Bloomberg Ticker
ABELVID:LX
Management
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Company
Depositary &
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Administrator
website
www.alliancebernstein.com
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาด
ต า งประเทศที ่ อาจปรั บ ตั วขึ ้น ลง โดยได ร ั บ ผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน
การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย
เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
มีความผันผวน
ความเสี ่ ย งจากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษ ั ท หรื อ กิ จ การขนาดกลางหรื อ ขนาดเล็ ก (Smaller
Capitalizations Companies) การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคลอง
และมูลคาการซื้อขายตํ่ากวาหลักทรัพยของบริษัทขนาดใหญ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความ
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกวา
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู
ออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบ
ปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม เวิลด อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย
ที่กองทุนไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน
แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน
ชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวา
จะปองกันความเสี่ยงหรือไม
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk)
คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงิน
ดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
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ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่
กองทุนเขาไปลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะ
มีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความ
เสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถ
คาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู
ควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทน
ตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให
ไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผล
กระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม
บริ ษั ทจั ด การอาจพิ จ ารณาย า ยการลงทุ น ไปยังกองทุน ตางประเทศอื่น ที่มีน โยบายการลงทุน สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบ
ต อการดํ า เนิ น งาน ฐานะทางการเงิ น หรื อความมั่น คงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุน อาจมีผ ลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผล
กระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี ่ ย งจากการกระจุ กตั ว ลงทุ นในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวา
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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