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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร,กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟนด จะนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของ Architas Flexible Equity ในหนวยลงทุนชนิด Class R (USD)
(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Global Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 15/05/2561

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 763,464,622.99 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 10.2756 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ไมมีดัชนีช้ีวัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุน

หลัก) ไมมีดัชนีช้ีวัด

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000.00 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000.00 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+6

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน -3.49 5.31 1.86 -8.65 5.34 - - 0.39

ตัวชี้วัด           - -  

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 11.49 15.85 12.58 20.59 16.79 - - 18.25

ตัวชี้วัด           - -  

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟนด

KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงของตราสารอนุพันธ

ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.4231)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.00)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Architas Flexible Equity Fund 98.78

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Architas Flexible Equity

นโยบาย มีวัตถุประสงคการลงทุน คือ แสวงหาผลตอบแทนใหกับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและ

รายได บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพยประเภทตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนมีเปาหมายที่

จะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในหนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการ

กองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน ผานการตัดสินใจใน

การจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยหนวยลงทุนประเภท CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซ่ึง

สะทอนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวของกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สัญญา

ซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตาง ๆ

Class &

currency
Class R / USD

ISIN Code IE00BZ127Z37

Bloomberg

Ticker
ARFERRU

website www.architas.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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