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กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด 

KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund (KT-MFE) 

(ชนิดสะสมมูลคา : KT-MFE-A) 

กองทุนรวมตราสารทุน 

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 อิควิตี้ ฟนด จะนําเงนิไปลงทุนในหนวยลงทุนของ Architas Flexible Equity 

ในหนวยลงทนุชนิด Class R (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

• Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) : มีวัตถุประสงคการลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลาง

ถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยจะกระจายการลงทุนไปยัง

สินทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด 

เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยหนวย

ลงทุนประเภท CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะทอนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน 

และ/หรือตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / หรือสกุล

เงินตาง ๆ 
 

คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก www.architas.com 
 

 กลยุทธในการบริหารจดัการลงทุน กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการ

เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) สวนกองทุน Architas Flexible Equity  มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวา

ดัชนชีี้วัด (Active Management) 

 

 

 
 

กองทุนรวมนีไ้มเหมาะกับใคร 
-  ผูลงทนุที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจาํนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ  

 

 

 

 

 

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนน้ี 

เหมาะสมกับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ที่ลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตางๆ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งผูลงทุนเขาใจตอความผันผวนของมูลคา

หนวยลงทุนจากการลงทุนไดทั้งหมด และตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ  

 

  

http://www.architas.com/
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หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV 

 
 
 
 

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ? 

คําเตือนที่สําคัญ 

• กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ ่งสัญญาซื ้อขายลวงหนา 

(Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผู

ลงทุนไดรับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มข้ึน 

• กองทุนหลักอาจลงทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

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

ผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป  

• กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and assignments และ Credit Default Swap ในฐานะ Protection 

seller ซึ่งเปนทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยลงทุนได โดยบลจ. จะ monitor การลงทุนในทรัพยสินดงักลาว 

และหากกองทุนหลักมีการลงทุนใน loan participations and assignments และ Credit Default Swap ในฐานะ Protection 

seller มากกวารอยละ 20 ของ NAV ของกองทุนหลัก บลจ. ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนกองทุนหลัก หรือหากไมสามารถคัดเลือกกองทุน

หลักใหมได บลจ. จะดําเนินการเลิกกองทุน  

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ยกเวนประเทศญี่ปุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณา

การกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

• ผูลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (Unit-Link) ได โดยผูลงทุนควรติดตอ

บริษัทประกันชีวิตซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ (ถามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย

กรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน 
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย 
 

 

 

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดข้ึนนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน 
 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 80-100% ของเงินลงทุนใน

ตางประเทศ 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน 

 

 

                                          ตํ่า                                                                                                                              สูง 

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

 

                                          ตํ่า                                                                                                                                  สงู 

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

 

หมายเหต ุ: กองทุนรวมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 
 
 
 
 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน (SD) 

         ตํ่า                       สูง 

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

การปองกันความเสี่ยง fx 

 

     ต่ํา                                           สูง 

ท้ังหมด / เกือบท้ังหมด บางสวน ดุลยพินิจ ไมปองกัน 
 

High Issuer 

Concentration Risk 
       ตํ่า                              สูง 

≤ 10% 10-20% 20-50% 50%-80% >80% 
 

ปจจัยความเสี่ยงทีส่ําคัญ 
 

ตัวอยาง 

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th 

High Sector 

Concentration Risk 
 

High Country 

Concentration Risk 
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สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุนของกองทุน  

 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

สัดสวนของประเภททรัพยสินท่ีลงทุนของกองทุนหลัก 

 
 

ท่ีมา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

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

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

สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
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ขอมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

 

ท่ีมา : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนหลักฉบับ ณ 31 ธันวาคม 2564 

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

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

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  

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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมลูคาซื้อขาย) 
รายการ สูงสุดไมเกิน เก็บจริง 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1) ไมเกิน 3.21 1.00 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1) ไมเกิน 3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนเขา(1) (2)  ไมเกิน 3.21 1.00 

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่นหนวยลงทุนออก(1) (2) ไมเกิน 3.21 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย (1) ไมเกิน 0.535 ยังไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : 

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  

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

ทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 (2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุนภายใน กองทุนเปดเคแทม มัลติ  

แมเนเจอร เฟล็กซิเบ้ิล อิควิตี้ ฟนด 

 

 

 * คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนท่ีคุณจะไดรับ ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน * 

คาธรรมเนียม 

 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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หมายเหตุ 

คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) :  5.00%    

คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : 3.00%  

Ongoing charge: 1.70% 

*รวมคาใชจาย ในท่ีน้ี คือ Ongoing charge ซึ่งไดรวมคา management fee และคาธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

กองทุน 

อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลีย่นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได 

 

 
คาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.60% ของ NAV  
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หมายเหตุ กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซเิบ้ิล อิควิตี้ ฟนด ไมมดีัชนีช้ีวัด เน่ืองจากกองทุน Architas Flexible Equity ไมมี

ดัชนีช้ีวัด และไมไดมีการจัดการโดยอางอิงกับดัชนีทางการเงินใด อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผล

การดําเนินงานดังกลาวได เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบท่ีกองทุนในตางประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

 

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -30.77% 

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้แตจัดตั้งกองทุน 

 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 17.32% ตอป 

*กรณีกองจัดตั้งไมครบ 5 ปจะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้แตจัดตั้งกองทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity  

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

 

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

 
 

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-equity-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   

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทนุไดที่บริษทัจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทาํการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 14.00 น. 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศวันที่มิใชวันทาํการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สาํนักงานของบริษทัจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 
 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวนัทําการซื้อขายหนวยลงทนุดังกลาว 

ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชาํระหรือรับชําระเงนิคาซื้อหนวยลงทนุจากกองทุนหลัก 

หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษทัจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 
 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังแรก :   1,000 บาท 

มูลคาข้ันตํา่ของการซื้อคร้ังถัดไป : 1,000 บาท 
 

วันทําการขายคืน  :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ – 14.00 

น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปด

ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ

เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวนัทําการซื้อขายหนวยลงทนุดังกลาว 

ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชาํระหรือรับชําระเงนิคาซื้อหนวยลงทนุจากกองทุนหลัก 

หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 

สํานักงานของบริษทัจัดการ หรือผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ 

- มูลคาข้ันตํา่ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด 

ขอมูลอื่น ๆ 
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- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบญัชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 

- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํา่ : ไมกําหนด 

        - ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน :  ภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแตวนัถัดจากวนัคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวยลงทนุและราคาหนวยลงทุน แตโดยทั่วไปจะไดรับเงนิภายใน 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 (portfolio 
turnover ratio) 

2.93% 

(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 Equity  

ชื่อ Architas Flexible Equity 

อายุกองทุน ไมกําหนด 

ประเทศที่จดทะเบียน ประเทศไอรแลนด (Ireland) 

Fund Launch Date 03 ตุลาคม 2017 

ประเภทกองทุน  ตราสารทนุ 

วัตถุประสงคการลงทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค คือ การแสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึง

ระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดย

ที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพยประเภทตราสารทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีเปาหมายที่จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผานการตัดสินใจใน

การจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

 

กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนสวนใหญในกองทุนอื่นๆ โดยกองทุนที่เลือกลงทุนสวนใหญจะมี

การประเมินความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ ความ

แข็งแกรงของกระบวนการลงทุน และระดับความแตกตางจากการลงทุนอื่นในพอรตการ

ลงทุน 

 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุน CIS และอาจลงทนุ

โดยตรง (ตามรายละเอียดแนบทาย) โดยกองทุนที่จะลงทุนนั้น จะมีการลงทนุที่หลากหลายซึ่ง

สะทอนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย ประเภทตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เก่ียวของ

กับตราสารทนุ ตราสารตลาดเงนิ สัญญาซื้อขายลวงหนา ดชันีอางอิงทางการเงินและ / หรือ

สกุลเงินตางๆ   

 

หนวยลงทนุ CIS ที่ไปลงทุน บางสวนมีการบริหารแบบ Passive และบางสวนมีการบริหาร

แบบ Active ซึง่ในบางชวงเวลา หนวยลงทนุ CIS ที่กองทุนลงทนุสามารถ Leverage ได   

 

กองทุนนี้ไมมีขอจํากัดดานอัตราสวนในการลงทนุโดยตรง หรือการลงทนุในหนวยลงทนุ CIS 

โดยกองทุนอาจลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือ กลุม

อุตสาหกรรมหนึ่ง หรือมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ใดก็ได 

การลงทุนโดยตรงและการลงทนุในหนวยลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอ่ืน ๆ ของ Trust) จะ

ลงทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือชีช้วน 
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ตารางแสดงการจัดสรรสนิทรัพยตามประเภทสนิทรัพย การจดัสรรสินทรัพยในบางชวงเวลา

อาจจะอยูนอกเหนือสัดสวนนี้ไดเปนคร้ังคราวตามสภาวะตลาด 

 

ประเภทตราสาร ประมาณการอัตราสวนการลงทนุ 

(INDICATIVE) (% ของ NAV) 

ตราสารทนุ 80-100% 

เงินสด 0-20% 

 

นอกเหนือจากการลงทุนในหนวยลงทุน CIS แลว กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร

ทุน (เชน หุ นสามัญ หรือหุ นบุร ิมสิทธิ) ในหนวยลงทุน หรือทรัสตเพื ่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trusts ("REITS")) และตราสารที่เกี่ยวของกับ

ตราสารทุน เช น American Depositary Receipts ("ADRs") และ Global Depositary 

Receipts ("GDRs")  โดยเปนไปตามประมาณการอัตราสวนการลงทุนขางตน 

 

กองทุนอาจจะลงทุนมากกวา 20% ในตลาดเกิดใหม ผานการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนใน

หนวยลงทนุ CIS  

 

ในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการลงทนุ กองทุนอาจลงทนุใน FDI โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การลงทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ซื้อขายในตลาดรอง เชน Futures (รวมถึง index 

Futures) และ Options (รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี) เพื่อใหเกิด exposure ในการ

ลงทุนตามที ่กําหนดในหนังสือชี ้ชวน เพื ่อลดความเสี ่ยงโดยทําการปองกันความเส ี ่ยง 

(hedging) และ/หรือเพื่อสรางผลตอบแทน  

 

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments (FDI) ซึ่งซื้อขายนอก

ศูนยซื ้อขาย derivatives (Over-the-counter: OTC) FDI Swaps (รวมถึง total return 

swaps) , Options (รวมถึง Options ที่อางอิงกับดัชนี) และการทําสัญญาซื้อขายลวงหนาที่

อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Contract) เพื่อใหมี exposure ในอัตรา

แลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกับคูสัญญาที่มีคุณสมบัติเปนไป

ตามที่กําหนด 

 

สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการ

ใหยืมหลักทรัพย ผูจัดการกองทุนคาดวาจะมีสดัสวนที่ 0% ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน 

อยางไรก็ตาม กองทุนอาจทําธุรกรรมดังกลาวไดไมเกิน 50% ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของ

กองทุน 
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การจายเงินปนผล ไมจาย 

วันทําการซื้อขาย ทุกวันทําการซื้อขาย                                                                                           

Class & currency Class R / USD 

ISIN Code IE00BZ127Z37 

Bloomberg Ticker ARFERRU  

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 / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศที่

อาจปรับตัวขึ ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ 

เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของ

ตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 

 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร

หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบีย้ไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน ซึ่ง

จะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี

ผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลาร ในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่

บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวง

ที่บาทออน ก็อาจไดผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้ 

 

- อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ

ปองกันความเสี่ยงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม 

 

ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ

ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากคาเงินตราสกุลตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ความเสี่ยงในเร่ืองคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยง

ที่อาจเกิดข้ึนจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจดําเนินการให

เปนไปตามสัญญาได 

 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไป

ลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซือ้ขาย  

 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป

ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไม

สามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย 
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ระเบียบ กระบวนการหรือข้ันตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เก่ียวของกอนการลงทุน แต

ในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําให

ไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชงิ

ลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน 

 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ

พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน  

 

ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดที่พัฒนา

แลว ความไมสงบทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ามีโอกาสเกิดข้ึนไดมากกวา และอาจสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุน

และเงินของนักลงทุน 

 

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) กองทุนอาจใชตราสารอนุพันธเพื่อการลดความเสี่ยง (ปองกันความเสี่ยง) 

หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอรตการลงทุน ตราสารอนุพันธอาจมีการข้ึนลงผันผวน (Volatile) มากกวาหลักทรัพย

พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวยอมทําใหสินทรัพยของกองมีความผันผวนมากกวาการลงทุนใน

หลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Security) 

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (High Concentration Risk)  

(1) ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนนิงาน ฐานะ

ทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมผีลการดาํเนินงานที่ผนัผวนมากกวากองทุนที่กระจาย

การลงทุนในหลายผูออกตราสาร 

 

(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 

 

 


