ประกาศเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของ
กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ ี ฟันด์ (KT-WEQ) และกองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ ี เพือ่ การเลี้ยงชีพ (KT-WEQ RMF)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ในฐานะผูจ้ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิค
วิต้ ี ฟันด์ (KT-WEQ) และ กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ ี เพือ่ การเลี้ยงชีพ (KT-WEQ RMF) รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ท่านผู ้
ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษทั จัดการจะดําเนินการเปลีย่ นแปลงกองทุนหลักของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เดิม
ชื่อกองทุนหลัก
Management Company
Class & currency
ISIN Code
management fee
Benchmark

Templeton Global Fund
Templeton Global Advisors Limited
A / USD
LU0029864427
1% ต่อปี
MSCI All Country World Index

ใหม่
AB Low Volatility Equity Portfolio
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l
I / USD
LU0861579349
0.70 % ต่อปี
MSCI World Index

โดยการเปลีย่ นแปลงกองทุนหลักดังกล่าวข ้างต้น มีเหตุผลอันเนื่องมาจากกองทุน Templeton Global Fund มีผลตอบแทนตํา่
กว่าเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุน และผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

กองทุนหลักเดิม
Benchmark

Templeton Global Fund
MSCI All Country World Index

1 month 3 months
-7.93
-8.79
-7.47
-6.26

YTD
-7.53
-3.53

1 Year
-4.97
0.00

3 Years
7.28
27.13

5 Years
7.11
38.40

ทีม่ า : https://www.franklintempleton.com.lu ข ้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
จากเหตุผ ลข้า งต้น บริษ ทั จึง พิจ ารณาเห็น ว่า กองทุน หลัก ดัง กล่า วมีล กั ษณะไม่เ หมาะสมอีกต่ อ ไป ดัง นัน้ เพื่อ คํา นึ ง ถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ บริษทั จึงพิจารณาเห็นสมควรในการเปลีย่ นแปลงกองทุนหลัก โดยบริษทั ได้ดาํ เนินการสรร
หากองทุนต่างประเทศอื่นที่มนี โยบายการลงทุนที่สอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน เพือ่ มาเป็ นกองทุนหลัก
กองใหม่ ได้แก่ กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio จัดตัง้ ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxemburg) และอยู่
ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ข อง UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยกองทุน AB Low
Volatility Equity Portfolio มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุน คือ ลงทุนในตราสารทุน ทีม่ ปี จั จัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํา่ และ มีความเสีย่ ง
ในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ตาํ ่ ผูจ้ ดั การกองทุนจะทําการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจําลองพอร์ตการลงทุน
เพือ่ พิจารณาค่าความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพือ่ ให้ได้
พอร์ตการลงทุนที่มคี วามผันผวนที่ตาํ ่ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ท่มี พี ้ นื ฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษทั ที่อยู่ในประเทศพัฒนาแลว้ เป็ นหลักอย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จาํ กัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ดว้ ย

1

ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุน Templeton Global Fund (กองทุนหลักเดิม) เทียบกับกองทุน AB Low
Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลักใหม่) สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ กี ว่า ซึง่ มีผลการดําเนินงานย้อนหลังเปรียบเทียบ ดังนี้
1 Year
-4.97
5.11

Templeton Global Fund
AB Low Volatility Equity Portfolio

3 Years
2.37
8.27

5 Years
1.38
8.70

ทีม่ า : https://www.franklintempleton.lu/, https://www.alliancebernstein.com.hk ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ข้อมูลกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (ข้อมูล จาก factsheet กองทุนหลัก ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

2

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

สําหรับอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิควิต้ ี ฟันด์ และ กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ อิค
วิต้ ี เพือ่ การเลี้ยงชีพ ยังคงเดิมตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข ้อมูลโครงการ และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงกองทุนหลักดังกล่าวเป็ นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการ และเพือ่ ให้การลงทุนของกองทุนสอดคลอ้ ง
เป็ นตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงกองทุนหลักดังกล่าวให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม 2562
เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ได้ตามปกติ โดยเป็ นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
บริษทั ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่ไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงินลงทุนของท่าน ทัง้ นี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษทั จัดการ
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