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ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทนุหลกัของ 

กองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์อคิวติี้ ฟนัด ์(KT-WEQ) และกองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์อคิวติี้ เพือ่การเลี้ยงชีพ (KT-WEQ RMF) 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ในฐานะผูจ้ดัต ัง้และจดัการกองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์อคิ

วติี้ ฟนัด ์(KT-WEQ) และ กองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์อคิวติี้ เพือ่การเลี้ยงชพี (KT-WEQ RMF) รวมเรยีก (“กองทนุ”) ขอแจง้ใหท่้านผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทราบวา่ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นแปลงกองทนุหลกัของกองทนุ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

 เดิม ใหม่ 

ชื่อกองทนุหลกั Templeton Global Fund AB Low Volatility Equity Portfolio 

Management Company Templeton Global Advisors Limited AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l 

Class & currency A / USD I / USD 

ISIN Code LU0029864427 LU0861579349 

management fee   1% ต่อปี 0.70 % ต่อปี 

Benchmark MSCI All Country World Index MSCI World Index  

 

โดยการเปลีย่นแปลงกองทนุหลกัดงักลา่วขา้งตน้ มเีหตผุลอนัเน่ืองมาจากกองทนุ Templeton Global Fund มผีลตอบแทนตํา่

กว่าเกณฑม์าตรฐานในการวดัผลการดาํเนินงาน (Benchmark) อย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทนุ และผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี  

 

   1 month 3 months YTD 1 Year 3 Years 5 Years 

กองทนุหลกัเดมิ Templeton Global Fund -7.93 -8.79 -7.53 -4.97 7.28 7.11 

Benchmark MSCI All Country World Index -7.47 -6.26 -3.53 0.00 27.13 38.40 

ทีม่า : https://www.franklintempleton.com.lu ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2561 

 

จากเหตุผลขา้งตน้ บริษทัจึงพิจารณาเห็นว่ากองทุนหลกัดงักล่าวมีลกัษณะไม่เหมาะสมอีกต่อไป ดงันัน้ เพื่อคํานึงถึง

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั บริษทัจงึพจิารณาเหน็สมควรในการเปลีย่นแปลงกองทนุหลกั โดยบริษทัไดด้าํเนินการสรร

หากองทุนต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุน เพือ่มาเป็นกองทนุหลกั

กองใหม ่ไดแ้ก่ กองทนุ AB Low Volatility Equity Portfolio จดัต ัง้ขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxemburg) และอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยกองทุน AB Low 

Volatility Equity Portfolio มวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ คอื ลงทนุในตราสารทนุ ทีม่ปีจัจยัพื้นฐาน มคีวามผนัผวนตํา่ และ มคีวามเสีย่ง

ในการปรบัตวัลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดบัที่ตํา่ ผูจ้ดัการกองทุนจะทาํการคดัเลอืกหลกัทรพัยจ์ากการจาํลองพอรต์การลงทุน 

เพือ่พจิารณาค่าความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทนุ ควบคู่ไปกบัประสบการณก์ารลงทนุ ในการบริหารจดัการ การลงทนุเพือ่ใหไ้ด ้

พอรต์การลงทุนที่มคีวามผนัผวนที่ตํา่ ควบคู่ไปกบัคุณภาพหลกัทรพัยท์ี่มพีื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเนน้ลงทุนในหลกัทรพัย์

ของบริษทัที่อยู่ในประเทศพฒันาแลว้เป็นหลกัอย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ไดจ้าํกดัการลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง ซึ่งรวมถึงกลุ่ม

ประเทศตลาดเกดิใหมด่ว้ย 
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ท ัง้น้ี เมื่อพจิารณาผลการดาํเนินงานของกองทุน Templeton Global Fund (กองทุนหลกัเดิม) เทียบกบักองทุน AB Low 

Volatility Equity Portfolio (กองทนุหลกัใหม)่ สามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่กีวา่ ซึง่มผีลการดาํเนินงานยอ้นหลงัเปรยีบเทยีบ ดงัน้ี  

  

   1 Year 3 Years 5 Years  

Templeton Global Fund  -4.97 2.37 1.38  

AB Low Volatility Equity Portfolio  5.11 8.27 8.70  

ทีม่า : https://www.franklintempleton.lu/, https://www.alliancebernstein.com.hk ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2561 

 

ขอ้มูลกองทนุ AB Low Volatility Equity Portfolio (ขอ้มลู จาก factsheet กองทนุหลกั ฉบบัวนัที ่31 ตลุาคม 2561)  

ผลการดําเนินงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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สดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกั 

 

 

 

สาํหรบัอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์อคิวติี้ ฟนัด ์และ กองทุนเปิดเคแทม เวลิด ์อคิ

วติี้ เพือ่การเลี้ยงชพี ยงัคงเดมิตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการ และไมม่กีารเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด 

 

ท ัง้น้ี การเปลีย่นแปลงกองทนุหลกัดงักล่าวเป็นไปตามที่สงวนสทิธิไวใ้นโครงการ และเพือ่ใหก้ารลงทนุของกองทุนสอดคลอ้ง

เป็นตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงกองทนุหลกัดงักลา่วใหม้ผีลต ัง้แต่วนัที ่28 มกราคม 2562 

เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าว ไดต้ามปกติ โดยเป็นไปตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืชี้ชวน 

 

 บริษทัขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไวว้างใจใหบ้ริษทับริหารเงนิลงทุนของท่าน ท ัง้น้ี หากท่านมขีอ้สงสยัหรือตอ้งการ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาติดต่อ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์  

ช ัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2686-6100 กด 9  

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2561 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะบรษิทัจดัการ 
 


