
 

 
 
 

 

 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์อิควิตี้ ฟันด ์
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์  
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ  
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความต้ังใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
     
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 

กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-WEQ 9 ตลุาคม 2557 14.5780 -7.66% -3.95% -4.19% 12.28% 8.74% 5.83% N/A 5.23% 
Benchmark - - -9.86% -6.94% -3.63% 18.30% 15.66% 10.76% N/A 10.15%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 15.27% 15.83% 13.74% 12.51% 19.11% 16.02% N/A 15.86% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 18.13% 18.00% 14.91% 13.14% 19.87% 16.58% N/A 15.41% 

Benchmark = MSCI World Index USD (Net Total Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
โดย Benchmark ตั้งแตจ่ัดตัง้กองทุน ถึง วันท่ี 27 ม.ค. 62 คํานวณจาก MSCI All Country World Index (Total Return Gross) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับ
ด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-WEQ N/A N/A 2.52% 1.39% 2.62% 14.07% -15.80% 22.96% 3.52% 21.05%
Benchmark N/A N/A 3.49% 7.57% 6.96% 13.63% -10.20% 19.25% 15.57% 35.40%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A 12.05% 15.06% 17.48% 7.38% 12.52% 8.97% 29.06% 11.68%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A 11.47% 13.60% 12.73% 6.52% 11.92% 10.45% 29.91% 11.93%
* ผลการดําเนินงานปี 2557 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = MSCI World Index USD (Net Total Return) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ถึง วันท่ี 27 ม.ค. 62 คํานวณจาก MSCI All Country World Index (Total Return Gross) ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั 
ปรับด้วยส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,569.78   0.40   

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  174.52   0.01   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,485.28   0.11   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  114.25   0.00   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  7,343.83   0.52   

* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
*** ไมร่วมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-WEQ  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,358,327,486.41 96.55 
       หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund                                                                  668.48       0.00 
 หน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio       1,358,326,817.93     96.55 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   20,301,657.28 1.45 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา 
             -   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         1,056,664.80 0.08 
             -   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         4,964,128.00 0.35 
             -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         2,502,853.04 0.18 
             -   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         8,587,067.22 0.61 
             -   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         3,190,944.22 0.23 
 อื่นๆ   28,203,911.95 2.00 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                           46,284,831.01        3.29 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                             5,819,629.31        0.41 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                         -23,900,548.37       -1.70 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,406,833,055.64 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทนุในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
 
 



 

P a g e  5 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-WEQ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM World Equity Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
  หน่วยลงทุนของกองทุน Templeton             Templeton Global Advisors Limited                                           668.48 
  Global Fund 
หน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility 
Equity Portfolio 

 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 1,358,326,817.93
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.75% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสงูกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั ้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ ่งและความสามารถในการชําระหนี ้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนือ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 

คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทาง
การเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศ
หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

  (บาท)  
สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 1,243,390,142.23 บาท) 1,358,327,486.41 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 38,080,322.90 
ลูกหนี้  
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 28,258.11 
     จากการขายหน่วยลงทุน 13,995,879.31 

สินทรัพย์อ่ืน  
    ปรับมูลค่าเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า       20,301,657.28  

รวมสินทรัพย์ 1,430,733,604.01 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้ 
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 22,640,970.84 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,259,577.53 

หนี้สินรวม 23,900,548.37 

สินทรัพย์สุทธิ 1,406,833,055.64 

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 965,037,480.84 
กําไรสะสม      263,764,847.94  
บัญชีปรับสมดุลย์      178,030,726.86  

สินทรัพย์สุทธิ  1,406,833,055.64 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 96,503,748.0621 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 14.5780 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้ดอกเบี้ย  71,004.31

รายได้ท้ังสิ้น  71,004.31
   

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  5,569,782.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  174,519.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  1,485,275.30
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  34,241.60
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  80,007.93

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  7,343,826.82
   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  (7,272,822.51)
   

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น     18,128,091.87 
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (จากอัตราแลกเปลี่ยน)     22,654,941.02 
     กําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (16,627,817.55)
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)  (83,717,964.60)

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน   (59,562,749.26)

  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  (66,835,571.77)
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทนุ     

   หน่วยลงทนุ     

      ABAM (ABAM)     

         ABELVILX - AB - Low Volatility Equity Portfolio I 
USD 

1,074,135.00 1,243,390,142.23 0.00  1,358,326,817.93 100.00% 

      รวม ABAM (ABAM) 1,074,135.00 1,243,390,142.23 0.00  1,358,326,817.93 100.00%
      Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN)     

         FTGF - TEMPLETON GLOBAL FUND 1.00 0.00 0.00  668.48 0.00% 

      รวม Franklin Advisers, Inc. (FRANKLIN) 1.00 0.00 0.00  668.48 0.00%

   รวม หน่วยลงทนุ 1,074,136.00 1,243,390,142.23 0.00  1,358,327,486.41 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงรอบปีบัญชี ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี ้ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity 

Portfolio (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
กองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนคือ การลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความผันผวนของราคาตํ่า และมีความเสี่ยงใน
การปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตํ่า ทั้งนี้ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมหลักจากเดิมคือ
กองทุน Templeton Global Fund  ในระหว่างรอบปีบัญชี มีผลต้ังแต่ 28 มกราคม 2562 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก AB Low Volatility Equity ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 จาก 35.50 USD/Unit เป็น 38.78 USD/Unit ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2564 แม้ว่าจะมี
ความผันผวนในช่วงต้นปี จากความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซอุปทานที่เกิดปัญหาทําให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในช่วงไตร
มาส 1 จนทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดประมาณร้อยละ 1.8 ในช่วงเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากท่ีวัคซีน Covid-19 ได้กระจายไปสู่ประชากรอย่างท่ัวถึงรวมถึงแนวโน้มของธนาคารกลาง
ที่ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่าตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Covid-
19 แต่ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากปัญหาห่วงซ่วงอุปทานที่ส่อแววยืดเยื้อ ราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัว
สูงขึ้นแตะระดับ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และพลังงานอื่นๆ อย่างก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน 
นอกจากนี้ภาคธุรกิจและการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดมาอย่างยาวนาน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
ระดับเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่ตัวเลขอัตราการว่างงาน และผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ตํ่าที่สุดนับตั้งแต่การระบาด
ของ Covid-19 อีกทั้งตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มประเทศใน
ยูโรโซนท่ีมีดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกันยายนปรับตัวเพ่ิมข้ึนราวร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมาก
ท่ีสุดในรอบ 13 ปี และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็อาจเป็นปจัจัยหนุนท่ีทําให้ท้ัง ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจะมีการปรับลดวงเงินคิวอี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ซึ่งก็น่าจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผันผวนได้ ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2565 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงการลดขนาดงบดุลเพื่อดึงเม็ด
เงินออกจากเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายหุ้นในกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เช่น หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หรือ หุ้นกลุ่ม 
Growth ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเกิดกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เท่านั้น แต่เริ่มมีแรงเทขายในตลาดหุ้นยุโรป ซ่ึงกําลังเผชิญอัตราเงินเฟ้อ
ที่สูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับขึ้นเร็วในช่วงเดือนมกราคม รวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียและตลาดเกิดใหม่ที่อ่อนไหวต่อ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กําลังตรึงเครียดมากขึ้น ก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงผันผวน จากการที่นักลงทุนทั่วโลกกังวลเรื่องสงคราม ทําให้ Risk-off จากสินทรัพย์เสี่ยงมายัง
สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาล ทองคํา หรือดอลลาร์ เป็นต้น 

ท้ังนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอ่อนค่าลงร้อยละ 0.77 จาก 32.36 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 มาอยู่ท่ีระดับ 32.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) นําเงินลงทุนของกองทุน ไปลงทุนในหน่วนลงทุนของ
กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio โดยกองทุนจะทําการกันเงินสดเพื่อ สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุน ทั้งนี้
เพ่ือให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสะท้อนผลตอบแทนการ ลงทุนในหน่วนลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มากท่ีสุด 

 
2.  สถานะการลงทุนสําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

กองทุนเป็นเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility 
Equity Portfolio เพียงกองทุนเดียว ซึ่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.00 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและเงินฝากธนาคารจํานวนร้อยละ 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม
ต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 98.91 เป็นร้อยละ 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และถือครองเงินลดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.09 เป็นร้อยละ 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที ่กองทุนใช้บริการบุคคลอื ่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจดัสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและ
โดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตาม
เทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทที่ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

25 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า  (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission) ของ (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทที่ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั เหตุผลในการรับผลประโยชน์
29 ธนาคารแห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอชั่น ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 ธนาคารซิต้ีแบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
40 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
42 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
46 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
50 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
52 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

54 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

55 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
56 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

58 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

59 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า  (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้  เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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