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กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund (KT-MFB) 

(ชนิดสะสมมูลคา : KT-MFB-A) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 

กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) 

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมการตอตานการทุจริต :  

ไดรับการรับรอง CAC 
  
  
  
  
  
  
  

 

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน 

ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ขอมูลอ่ืนๆ 

ผลการดําเนินงาน 

คาธรรมเนียม 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุน 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ? 
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนบัสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

  ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 

• กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด จะนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของ Architas Flexible 

Bond ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV  

• Architas Flexible Bond (กองทุนหลัก) : มีวัตถุประสงคการลงทุน คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะ

ปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการ

ลงทุนไปในสินทรัพยประเภทตราสารหนีต้างๆ ทั้งนี้ กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไม

เกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลย

พินิจของผูจัดการกองทุน โดยหนวยลงทุนประเภท CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งจะสะทอนถึงการลงทุน

โดยตรงในหลักทรัพย ประเภทตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / หรือ

สกุลเงินตางๆ   
 

คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก www.architas.com 
 

 กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการ

เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน Architas Flexible Bond มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวา

ดัชนีชี้วัด (Active Management) 
 

 

 
 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนในตรา

สารหนี้ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุนจากการ

ลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศ  

 

  กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร 
-  ผูลงทนุที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ  

-  ผูลงทนุที่ตองการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคลองสูงและมีความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตํ่า 

เนื่องจากองทุนรวมนีไ้มถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใหตองลงทุนในทรัพยสินดังกลาวเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน 

 

 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0181&PYR=2559
http://www.architas.com/
http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0181&PYR=2559
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนท่ีสําคัญ 

• กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสญัญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 

ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน

สําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มข้ึน 

• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงสูงขึ้นจากการไมไดรับชําระ

คืนเงินตนและดอกเบี้ย ดังนั้น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได 

• กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) และเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู

ลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป  

• กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and assignments , Credit Default Swap ในฐานะ Protection seller 

และ Alternative Investment Fund Collective Investment Schemes ซึ่งเปนทรัพยสินประเภทอ่ืนที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุน

ไทยลงทุนได โดยบลจ. จะ monitor การลงทุนในทรัพยสินดังกลาว และหากกองทุนหลกัมีการลงทุนใน loan participations and 

assignments , Credit Default Swap ใ น ฐ า น ะ  Protection seller แ ล ะ  Alternative Investment Fund Collective 

Investment Schemes มากกวารอยละ 20 ของ NAV ของกองทุนหลัก บลจ. ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือหากไม

สามารถคัดเลือกกองทุนหลักใหมได บลจ. จะดําเนินการเลิกกองทุน  

• ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอบริษัท

ประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม

ประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศตลาดเกิดใหม (Emerging)  ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการ

ลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

 

http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0181&PYR=2559
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ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผูออกตราสาร 

 

อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของ

กองทุนรวมตาม International 

credit rating scale 

ต่ํา                                                                                                  สูง                                                                                                                   
AAA AA,A BBB ต่ํากวา BBB unrated 

 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในอันดับความนาเชือ่ถือ (credit rating) นั้นเกินกวา 20% ของ NAV 

 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 

 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 80-100% ของเงิน
ลงทุนในตางประเทศ 

 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุน 

 
                                            ตํ่า                                                                                                                   สูง 

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

 
                                 ตํ่า                                                                                                                   สูง 

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

 

 

อายุเฉลี่ยของทรัพยสินท่ีลงทุน 
     ต่ํา                                                                                                      สูง                                                                                                                                                              

ต่ํากวา 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ป 1 ป ถึง 3 ป 3 ป ถึง 5 ป มากกวา 5 ป 
 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน (SD) 

  ต่ํา                                สูง 

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

การปองกันความเสี่ยง fx 
 

 ต่ํา                          สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

 

 
       ตํ่า                       สูง 

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

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 
 

High Issuer  

Concentration Risk 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th 

High Country 

Concentration Risk 
 

High Sector 

Concentration Risk 
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หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 
สัดสวนประเภททรัพยสินของกองทุน Architas Flexible Bond 
 

 
 
ท่ีมา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ 31 ธันวาคม 2564 
แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-

trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf 

 

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมหลัก (กองทุน Architas Flexible Bond) 

 

ท่ีมา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ 31 ธันวาคม 2564 
แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-

trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf 

นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความนาเช่ือถือ 
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หมายเหตุ 

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  

** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลงั 3 ป ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดท่ี www.ktam.co.th 
 

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1) ไมเกิน 3.21 0.50 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1) ไมเกิน 3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา(1) (2)  ไมเกิน 3.21 0.50 

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออก(1) (2) ไมเกิน 3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย (1) ไมเกิน 0.535 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : * คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว, สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ใน

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดท่ี www.ktam.co.th 
 (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน

ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 (2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายในกองทุนเปดเคแทม มัลติ 

แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด  

 

 

 
 

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียม 

 

http://www.ktam.co.th/
http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0181&PYR=2559
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หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  5.00%   

คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00%  

Ongoing charge : 1.45%  

*รวมคาใชจาย ในท่ีน้ี คือ Ongoing charge ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของกองทุน อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเตมิ หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได 

 
 
คาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.750% ของ NAV  
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หมายเหตุ : กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล บอนด ฟนด ไมมีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Bond ไมมี

ดัชนีชี้วัด และไมไดมีการจัดการโดยอางอิงกับดัชนีทางการเงินใด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วดัผล

การดําเนินงานดังกลาวได เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในตางประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

 

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -10.81% 

* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตั้งกองทุนรวม 

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 3.71% ตอป 

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้แตจัดตั้งกองทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary 

F/X Hedge or Unhedge Hedge 

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th 

 
 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

https://www.aimc.or.th/
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลกั 

 
ท่ีมา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

แหลงขอมูล: https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-

trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf 

- ผลการดําเนินงานในอดีต มไิดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf
https://ie.architas.com/globalassets/ireland/architas-multi-manager-global-managed-unit-trust/kiids/architas-flexible-bond-retail-class-r-usd-units.pdf
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นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงนิปนผล  

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จาํกัด (มหาชน)   

วันที่จดทะเบียน 15 พฤษภาคม 2561 

อายุโครงการ ไมกําหนด 

ซื้อและขายคืนหนวยลงทนุ 

   

 

วันทําการซื้อ   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. 

โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทนุดังกลาว 

ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก 

หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 

 

วันทําการขายคืน  :  

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทนุแบบปกติ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 14.00 

น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทนุดังกลาว 

ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก 

หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

ขอมูลอื่น ๆ 
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- มูลคาข้ันตํา่ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํา่ : ไมกําหนด 

        - ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน :  ภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแตวนัถัดจากวนัคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวยลงทนุและราคาหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน T+6 วัน

ทําการหลังจากวันทาํรายการขายคืน  

คุณสามารถตรวจสอบมลูคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th 

รายชื่อผูจัดการกองทุน 
 

ชื่อ-นามสกุล วันที่เร่ิมบริหารกองทุนรวมน้ี 

คุณพีรพงศ กิจจาการ 15 พฤษภาคม 2561 

คุณเขมรัฐ ทรงอยู 28 กันยายน 2561 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทนุ

ของกองทุนรวม (PTR) 

14.27% 

 (ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม) 

ผูสนบัสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 

 

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แตงตั้งผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทนุสามารถ

สอบถามรายชื่อผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ 

ติดตอสอบถาม  
รับหนังสือชีช้วน  
รองเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 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 

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website : 
www.ktam.co.th    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง

จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน 

 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง

ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย

นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แลวดวย

ความระมัดระวังในฐานะผูรับผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ

ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
mailto:callcenter@ktam.co.th
http://www.ktam.co.th/
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ขอมูลกองทุนรวมหลัก 

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Architas Flexible Bond 

ชื่อ Architas Flexible Bond 

อายุกองทุน ไมกําหนด 

ประเทศท่ีจดทะเบียน ประเทศไอรแลนด (Ireland) 

Fund Launch Date 03 ตุลาคม 2017 

ประเภทกองทุน  ตราสารหน้ี 

วัตถุประสงคการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะ

ยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยที่จะ

กระจายการลงทุนไปในสินทรัพยประเภทตราสารหน้ีตางๆ 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนผานการตัดสินใจในการ

จัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

กองทุนมีเปาหมายท่ีจะลงทุนสวนใหญในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนสวนใหญจะมีการ

ประเมินความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีเก่ียวเน่ืองกับกลยุทธ ความแข็งแกรงของ

กระบวนการลงทุน และ ระดับความแตกตางจากการลงทุนอ่ืนในพอรตการลงทุน 

 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนโดยตรงในตราสาร หรือลงทุนผานหนวย

ลงทุน CIS โดยหนวยลงทุน CIS ท่ีลงทุนน้ัน จะมีการลงทุนท่ีหลากหลายซึ่งจะสะทอนถึงการลงทุน

โดยตรงในหลักทรัพย ประเภทตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิง

ทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตางๆ   

 

หนวยลงทุน CIS ท่ีไปลงทุน บางสวนมีการบริหารแบบ Passive และบางสวนมีการบริหารแบบ 

Active ซึ่งในบางชวงเวลา หนวยลงทุน CIS ท่ีกองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได   

 

กองทุนน้ีไมมีขอจํากัดดานอัตราสวน ในการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS โดย

กองทุนอาจลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง  ภูมิภาคภาคใดภูมภิาคหน่ึง หรือ กลุมอุตสาหกรรม

หน่ึงได การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหนวยลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอ่ืน ๆ ของ Trust) จะ

ลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน 

 

ตารางแสดงการจดัสรรสินทรัพยตามประเภทสินทรัพย การจดัสรรสนิทรัพยในบางชวงเวลาอาจจะ

อยูนอกเหนือสัดสวนน้ีไดเปนครั้งคราวตามสภาวะตลาด 
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ประเภทตราสาร ประมาณการอัตราสวนการลงทุน 

(INDICATIVE) (% ของ NAV) 

ตราสารหน้ี 70-100% 

เงินสด 0-30% 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ (รวมถึง Convertible bond) ,ตราสาร

หนี้ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ออกในตลาดที่พัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม 

ซึ่งอาจเปนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุนกู ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือลอยตัว (Floating rate) ที่มี

กําหนดอายุตราสารที่หลากหลาย และที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ Investment Grade 

หรือ ตํ่ากวาระดับ Investment Grade (โดยสถาบันการจัดอันดับที่ไดรับการยอมรับ) หรือ ไมได

ร ับการจัดอันดับ (unrated) โดยตราสารหนี ้ดังกลาวจะขึ ้นทะเบียนหรือทําการซื ้อขายใน 

regulated market, สินทรัพยสภาพคลองระยะสั้น เชน ตราสารตลาดเงิน ซึ ่งจะเปนไปตาม

ขอกําหนดของ Central Bank ซึ ่งรวมถึงกองทุน UCITS, กองทุน alternative investment 

funds ท่ีไดรับความเห็นชอบ, กองทุนรวมตลาดเงิน และ unlisted securities โดยจะเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดของ UCITS 

 

กองทุน อาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออก และ/หรือคํา้ประกันโดยผูออกตราสาร รายเดยีว (รวมท้ัง

รัฐบาล หนวยงานภาครัฐหรือทองถ่ิน) ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาระดับ Investment Grade 

ไดไมเกิน 10% ของ NAV 

 

กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในทรัพยสิน หรือลงทุนผานหนวยลงทุน CIS ซึ่งการลงทุนผานหนวย

ลงทุน CIS จะทําเพื่อการกระจายความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน หรือ เพื่อใหกองทุน

สามารถลงทุนในทรัพยสินบางประเภท หรือผูจัดการกองทุนเฉพาะรายได ท้ังน้ี กองทุนอาจลงทุน

มากกวา 20% ในตลาดเกิดใหม ผานการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนในหนวยลงทุน CIS  

 

ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ

ลงทุน หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื ้อขายลวงหนาที ่ซื ้อขายในตลาดรอง เชน Futures รวมถึง bond 

futures, interest rate futures และ index futures) และ Options ( รวมถึง Options ท่ีอางอิง

กับดัชนี, interest rates future หรือ bond futures) เพื่อใหเกิด exposure ในการลงทุนตามท่ี

กําหนดในหนังสือชี้ชวน, เพื่อลดความเสี่ยงโดยทําการปองกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือ 

เพ่ือสรางผลตอบแทน  

 

นอกจากน้ี กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย

ซื้อขาย derivatives (Over-the-counter: OTC) รวมถึง interest-rate swaps, Credit Default 

Swaps , Options (รวมถึง Options ที ่อ างอ ิงก ับด ัชนี , interest rates future หรือ bond 

futures) และ การทําสัญญาซื้อขายลวงหนาที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency 
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Contract) เพื่อใหมี exposure ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

กับคูสัญญาท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามท่ีกําหนด 

 

โดยปกติ กองทุนจะถือเงินสดนอยกวา 30% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ แตในบางกรณีที่มีการ

คาดการณ หรือ สภาวะตลาดที่ไมเอื้ออํานวย กองทุนสามารถถือเงินสดไดถึง 40% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการใหยืม

หลักทรัพย ผูจัดการกองทุนคาดวาจะมีสัดสวนท่ี 0% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไร

ก็ตาม กองทุนอาจทําธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

การจายเงินปนผล ไมจาย 

วันทําการซ้ือขาย ทุกวันทําการซื้อขาย                                                                                           

Class & currency Class R / USD 

ISIN Code IE00BZ122929 

Bloomberg Ticker ARFBRRU:ID  

Manager Architas Multi-Manager Europe Limited 

Investment Manager Architas Multi-Manager Limited 

Trustee State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

Website www.architas.com 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม  

ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่อาจ

ปรับตัวขึ ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ เศรษฐกิจ 

สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุน

หลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเสี่ยงสูง 

เชน ตราสารหนี้ Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะมีความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด และ

ดานสภาพคลอง สูงกวาตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade  

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไม

สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่งจะสงผลตอ

มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนได โดยกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) อาจ

มีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ตราสารหน้ี Non-Investment Grade และ Unrated เปนตน ซึ่งตราสารหน้ีดังกลาว

จะมีความเสี่ยงดานเครดิต สูงกวาตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade ดังนั้น ผูลงทุนตองสามารถรับความ

เสี่ยงท่ีอาจจะสูญเสียเงินตนไดมากกวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ัวไป 

 

การพิจารณาจากอันดับความนาเช่ือถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเปนขอมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ 

ดังตอไปน้ี 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ีนาลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดที่จะไม

สามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือวา มีความเสี่ยงตํ่า

มากท่ีจะไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสี ่ยงตํ ่าที ่จะไมสามารถชําระหนี ้ไดตาม

กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี ่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ได

ตามกําหนด 

ระดับท่ีตํา่กวานาลงทุน ตํ่ากวา BBB ตํ่ากวา BBB(tha) ตํ่ากวา Baa ตํ่ากวา BBB 
ความเสี ่ยงสูง ที ่จะไมสามารถชําระหนี ้ไดตาม

กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงท่ีเงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงท่ีบาทแข็ง 
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กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออน ก็

อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวยเชนกัน ดังน้ัน การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปน้ี 

 

- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการปองกัน

ความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม 

 

ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการใหเปนไปตาม

สัญญาได 
 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีหลักทรัพยท่ีกองทุนไปลงทุนไว

ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย  
 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอ่ืน กรณีท่ีการลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา

ยายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน  

 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เน่ืองจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวของกับการลงทุนซึ่ง

อาจแตกตางจากท่ีบังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ

หรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง 

กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอ

การลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู

ควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรือ

อาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรอื

แปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน  ในกรณดีังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมลูคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของ

กองทุน 
 

ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเขาไปลงทุน เชน 

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตรงตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดท่ีพัฒนาแลว 

ความไมสงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามโีอกาสเกิดข้ึนไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนและเงินของ

นักลงทุน 

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) หรือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน 

ดังน้ัน หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพ้ืนฐาน 

(Underlying Security) 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน 

ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายผูออกตราสาร 

 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก

กองทุนลงทนุในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม

นั้น กองทุนดงักลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)  

เกิดจากกองทุนลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอ

ประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทนุดังกลาวอาจมีผลการดําเนนิงานที่ผนัผวนมากกวากองทนุที่

กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 


