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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนำส่งรายงานประจำปี 2562 - 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ของกองทุนเปิด
เคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  

 
                                     ขอแสดงความนับถือ 
                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

 กองทุนรวม 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 เมษายน 2563) 
% 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-MFE-A 15 พฤษภาคม 2561 8.7244 -10.91% -10.03% -7.10% -8.21% N/A N/A N/A -6.71% 
Benchmark - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 37.22% 43.06% 30.80% 23.25% N/A N/A N/A 18.35% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Benchmark = ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ไม่มีดัชนีชี้วัด และไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับดัชนีทางการเงินใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในต่างประเทศ
ลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

KT-MFE-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15.67% 16.13% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.69% 10.25% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
* ผลการดำเนินงานปี 2561 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ไม่มีดัชนีช้ีวัด เน่ืองจากกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) ไม่มีดัชนีช้ีวัด และไม่ได้มีการจัดการโดยอ้างอิงกับ
ดัชนีทางการเงินใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงดัชนีช้ีวัดผลการดำเนินงานดงักลา่วได้ เพื่อให้สอดคล้องกับดชันี
เปรียบเทียบท่ีกองทุนในต่างประเทศลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จำนวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             1,075.15  1.42 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                 24.25  0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน               107.54  0.14 

ค่าสอบบัญช ี                 50.00  0.07 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก                 17.97  0.02 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร                 19.58  0.03 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ**                 31.54  0.05 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***            1,326.03  1.76 
**เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

PTR = N/A 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
รายละเอียดการลงทุน KT-MFE               มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   118,799,865.90 96.65 
 หน่วยลงทุนของของกองทุน Architas Flexible Equity                       118,799,865.90    96.65  
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 7 คู่สัญญา 
   - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
   - ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : A           
   - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         
   - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)     
 อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         
 กำไร/ ขาดทุนจากสัญญา -2,106,887.60 -1.71 
 อื่นๆ   6,218,645.80 5.06 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด                  6,315,186.11     5.14 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                                   822,146.35     0.67 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                 -918,686.66    -0.75 
 มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 122,911,624.10 100.00 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
กลุ่มของตราสาร        มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ำกว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 ประเภท  ผู้ออก   มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของของกองทุน Architas 
Flexible Equity 

Architas Multi-Manager Limited 118,799,865.90
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.600% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุด ซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหน้ีได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่ง 
เท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

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

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน  
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ ผ่านหน่วยลงทุน

ของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนต่างๆ อย่างน้อย 50% และไม่เกิน 
100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ของตลาด เพ่ือหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน Architas Flexible Equity ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
ราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 5.22 จาก 100.66 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มาอยู่ที่ระดับ 95.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 
วันที่ 30 เมษายน 2563 หุ้นทั่วโลกในช่วงต้นปี 2562 ไปจนถึงเดือนเมษายนปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง หลังนักลงทุนคลายกังวลจาก
ประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงไตรมาสแรก หนุนให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น
อีกครั้ง อย่างไรก็ดี ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง พร้อมกับปัญหา Brexit 
ในภูมิภาคยุโรป ก็กดดันให้ตลาดปรับฐานในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ก่อนที่ตลาดจะสามารถรีบาวด์ได้อีกครั้งตามภาพรวมตลาดหุ้น
ทั่วโลก จากกระแสการปรับลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ และท่าทีของเฟดที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกับมาตรผ่อนคลาย
จากธนาคารกลางยุโรป ที่นักลงทุนมองว่าจะมีทั้งการขยายสภาพคล่องและการปรับลดดอกเบี้ยลงอีก จากเดิมที่ติดลบอยู่แล้วได้ ด้าน
ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในเชิงลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ที่หลายๆ ประเทศได้มี
การปรับใช้นโยบายทางการเงินให้มีความเข้มงวดขึ้น นำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯหรือเฟด ที่ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมา 3 
ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วง 2.00% - 2.25% และดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมา
ราวร้อยละ 7 อย่างไรก็ดีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่นำโดยจีนและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงปัจจัยความไม่
แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลในตลาดและลดการถือครองในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อรองรับผลกระทบของ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลในอนาคต กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดหรือเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงส่งผล
ให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีลักษณะแบนราบมากขึ้นและอาจเข้าสู่ลักษณะลาดลง (Inverted Yield Curve) ได้ 
ปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ และต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการเกิด Bear 
Flattening เช่นกัน อย่างไรก็ดี ในช่วงต้นปี 2563 ปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุนอีกครั้ง คือการมีผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ใน
จีนในช่วงเดือนมกราคม 2563 และได้กระจายไปยังภูมิภาคอื่นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก
ภาพรวมในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว จนทำให้ธนาคารกลางหลาย
ประเทศได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินในวาระการประชุมพิเศษเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ดัชนี้ CBOE 
VIX index ได้พุ่งข้ึนสูงสุดท่ี 82.7 ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563 ซ่ึงสูงใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต Subprime และได้ปรับลดลงมาอยู่ท่ี 53.6 ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2563 แสดงถึงความผันผวนของตลาดหุ้นที่สูงมาก จึงส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนโยกย้ายเงินลงทุนจากสินทรัพย์เสี่ยง
มายังสินทรัพย์ปลอดภัยมากข้ึน เช่น ตราสารหนี้ และทองคำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนเมษายนความกังวลของสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลงส่งผลทำให้นกัลงทุนบางส่วนมีแนวโน้มเริ่มกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น 

ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 1.32 
จาก 31.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 32.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 



 

P a g e  15 | รายงานประจำปี 

KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผ่านการเปิดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Forward) โดยทั่วไป ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุนเมื่อมีการ
แปลงราคาหลักทรัพย์ลงทุนในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินบาท ท้ังนี้ การเปิดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีผู้ลงทุนคาดว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท 
 
2. สำหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

 ในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะนำเงินของกองทุนไปลงในหน่วยลงทุนของ Architas 
Flexible Equity ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะทำการ
กันเงินสดเพื่อสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุน เนื่องจากต้องการให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสะท้อนผลตอบแทนของกองทุนรวม
หลักมากที่สุด โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุน Architas Flexible Equity อยู่ร้อยละ 96.88 และอื่นๆ 
อีกรอ้ยละ 3.12 
 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 กองทุนฯ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
Architas Flexible Equity ในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากร้อยละ 97.70 เป็นร้อยละ 96.88 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี
สัดส่วนของเงินสดเพ่ือสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกองทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.30 เป็นร้อยละ 3.22 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์  
งบดุล 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
  บาท 

 หมายเหตุ 2563  2562 
สินทรัพย์   

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 2.3, 3, 4 118,799,865.90  54,787,482.28
 (ราคาทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 เท่ากับ 123,391,244.74 บาท)   
 (ราคาทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 เท่ากับ 56,065,889.25 บาท)   
เงินฝากธนาคาร 6 5,458,630.66  1,687,396.07
ลูกหนี้จากการลงทุน   
 ดอกเบี้ยค้างรับ 1,523.89  451.19
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน 407,591.50  19,404.75
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  2.4 128,289.12  178,253.87
ลูกหนี้อ่ืน  561,720.66  102,750.08
รวมสินทรัพย์ 125,357,621.73  56,775,738.24

หนี้สิน   
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 129,421.04  311,028.07
เจ้าหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 14.4, 15 2,106,887.60  240,736.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   15 207,509.49  146,309.98
หนี้สินอ่ืน 2,179.50  38.39
รวมหนี้สิน 2,445,997.63  698,112.80
สินทรัพย์สุทธิ 122,911,624.10  56,077,625.44

สินทรัพย์สุทธิ   
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน   
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท 140,881,877.97  58,865,694.90

 (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 จำนวน 14,088,187.7960 หน่วย)   
 (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 จำนวน 5,886,569.4951 หน่วย)   

กำไร (ขาดทุน) สะสม   
 ยังไม่ได้จัดสรร (8,318,768.13)  (343,406.25)
 บัญชีปรับสมดุล 2.10 (9,651,485.74)  (2,444,663.21)
สินทรัพย์สุทธิ  122,911,624.10  56,077,625.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย   2.6 8.7244   9.5263
 (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 14,088,187.7960 หน่วย) 

 

 (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 คำนวณจากหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายแล้วท้ังหมด 5,886,569.4951 หน่วย) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม % 

  
ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท 

 
หน่วยลงทุน      
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ      
  กองทุน Architas Flexible Equity 38,487.608 3,672,102.68  118,799,865.90 100.00
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 3,856,512.79 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 123,391,244.74 บาท)   118,799,865.90 100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 123,391,244.74 บาท)    118,799,865.90 100.00
 

 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 
 จำนวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม % 

  
ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
 บาท 

 
หน่วยลงทุน      
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ      
  กองทุน Architas Flexible Equity 17,034.806 1,715,916.01  54,787,482.28 100.00
รวมหน่วยลงทุน (ราคาทุน 1,706,108.03 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 56,065,889.25 บาท)   54,787,482.28 100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 56,065,889.25 บาท)    54,787,482.28 100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 
  บาท 
  

 
 
 
 

หมายเหตุ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 

 สำหรับรอบระยะ  
เวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561  
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2562 

รายได้จากการลงทุน 2.2   
 รายได้ดอกเบี้ย  2,771.99  1,686.48
 รวมรายได้  2,771.99  1,686.48
ค่าใช้จ่าย 2.2   
 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  8, 15 1,075,154.47  129,927.42
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  8 24,251.63 - 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 15 107,542.56 - 
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 8 50,000.00 - 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2.4, 8, 9, 15 626,799.09 - 
 รวมค่าใช้จ่าย 1,883,747.75  129,927.42
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (1,880,975.76)  (128,240.94)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 2.5  
 รายได้อ่ืน  7 452,891.20  333,692.29
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (64,745.37)  (32,473.67)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย    
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  (1,368,924.26)  1,028,532.80
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตรา   
  แลกเปลี่ยน  10 2,974,290.86  (1,592,099.28)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย   
 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 11 (1,866,151.24)  (240,736.36)
 รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน  127,361.19  (503,084.22)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 
  บาท 
  

 
 
 
 

หมายเหตุ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 

 สำหรับรอบระยะ  
เวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561  
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2562 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 2.2  
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  57,447.56  (25,240.08)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 12 (6,279,194.87)  313,158.99
 รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ี  
  เกิดข้ึนและยังไม่เกิดข้ึน (6,221,747.31)  287,918.91
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (7,975,361.88)  (343,406.25)
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 13 (343,406.25)  - 
บวก การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (7,975,361.88)  (343,406.25)
กำไร (ขาดทุน) สะสมปลายปี (8,318,768.13)  (343,406.25)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 

 บาท 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

30 เมษายน 2563 
 

 สำหรับรอบระยะ เวลา
บัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561 (วัน
จดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุน) ถึงวันท่ี  

30 เมษายน 2562 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างป ี   
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (1,880,975.76)  (128,240.94)
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 127,361.19  (503,084.22)
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 57,447.56  (25,240.08)
 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,279,194.87)  313,158.99
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิในสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดำเนินงาน   
  (7,975,361.88)  (343,406.25)
   
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)   
 หน่วยลงทุนท่ีออกจำหน่ายในระหว่างป ี   
 (1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 จำนวน 9,486,067.5520 หน่วย)   
 (15 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จำนวน 6,330,248.5313 หน่วย) 94,860,675.66  63,302,485.40
 หัก หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี   
 (1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 จำนวน 1,284,449.2511 หน่วย)   
 (15 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จำนวน 443,679.0362 หน่วย) (12,844,492.59)  (4,436,790.50)
 หน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนสุทธิในระหว่างป ี   
 (1 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 จำนวน 8,201,618.3009 หน่วย)   
 (15 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จำนวน 5,886,569.4951 หน่วย) 82,016,183.07  58,865,694.90
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีปรับสมดุลในระหว่างปี (7,206,822.53)  (2,444,663.21)
การเพ่ิมข้ึนสุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 74,809,360.54  56,421,031.69
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 66,833,998.66  56,077,625.44
สินทรัพย์สุทธิต้นปี 56,077,625.44  - 
สินทรัพย์สุทธิปลายปี 122,911,624.10  56,077,625.44

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 บาท 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

30 เมษายน 2563 
 

 สำหรับรอบระยะ เวลา
บัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561 (วัน
จดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุน) ถึงวันท่ี  

30 เมษายน 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  
 การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน  (7,975,361.88)  (343,406.25)
 บวก รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิ  
 จากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิท่ีได้มาจาก (ใช้ไปใน)  กิจกรรม
ดำเนินงาน      

 

    ซ้ือเงินลงทุน (69,702,889.56)  (57,127,508.00)
    ขายเงินลงทุน 1,001,312.00  2,032,437.80
 ลูกหนี้จากดอกเบ้ียค้างรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,072.70)  (451.19)
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 49,964.75  (178,253.87)

ลูกหนี้อ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (452,630.40)  (102,993.41)
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 61,199.51  146,309.98
 หนี้สินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,141.11  38.39
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (57,447.56)  25,240.08
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 64,745.37  32,473.67
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย  
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,368,924.26  (1,028,532.80)
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 6,279,194.87  (313,158.99)
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตรา  
  แลกเปลี่ยน (2,974,290.86)  1,592,099.28
 รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการซ้ือขาย  
  เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,866,151.24  240,736.36
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (70,470,059.85)  (55,024,968.95)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 บาท 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

30 เมษายน 2563 
 

 สำหรับรอบระยะ เวลา
บัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561 (วัน
จดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุน) ถึงวันท่ี  

30 เมษายน 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
    ขายหน่วยลงทุน 86,863,056.99  60,494,390.99
 รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (12,053,696.45)  (4,073,359.30)
 ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (388,186.75)  (19,404.75)
 เจ้าหนี้จากการซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (181,607.03)  311,028.07
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 74,239,566.76  56,712,655.01
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,769,506.91  1,687,686.06
รายการกำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนของ  
    เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ 1,727.68  (289.99)
เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 3,771,234.59  1,687,396.07
เงินสด ณ วันต้นปี 1,687,396.07  - 
เงินสด ณ วันปลายปี 5,458,630.66  1,687,396.07
ข้อมูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม  
 เงินสด ณ วันปลายปี ประกอบด้วย  
 เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 5,326,494.09  1,556,987.18
 เงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน 132,136.57  130,408.89
 5,458,630.66  1,687,396.07

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ  

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 บาท 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 

 สำหรับรอบระยะ เวลา
บัญชีต้ังแต่วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2561 (วัน
จดทะเบียนจัดต้ัง
กองทุน) ถึงวันท่ี  

30 เมษายน 2562 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 9.5263  10.0000
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน    
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (0.3286)  (0.0406)
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืน 0.0223  (0.1594)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 0.0100  (0.0080)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1.0969)  0.0992
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (1.3932)  (0.1088)
บวก การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 0.5913  (0.3649)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 8.7244  9.5263
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการ  
 ดำเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) (10.5739)  (0.8072)
อัตราส่วนการเงินท่ีสำคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสำคัญ  
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 2.4975  0.3054
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย  
 ระหว่างปี (%) 0.0037  0.0040
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซ้ือขายเงินลงทุน  
 ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี * (%)  33.4899  104.4869
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 75,425,093.14  42,540,782.36
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (บาท) 122,911,624.10  56,077,625.44
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือปลายปี (หน่วย) 14,088,187.7960  5,886,569.4951

ข้อมูลเพ่ิมเติม :- 
 * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปี ไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนโดยมี
สัญญาขายคืนหรือซ้ือคืน และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund : KT-MFE) 

เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) มี
วัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 
และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยมีลักษณะของกองทุนดังนี้ 

   วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน : วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
   ทุนจดทะเบียนของโครงการ : จำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 100 ล้านหน่วย   

   หน่วยลงทุนละ 10 บาท  
   อายุของโครงการ : ไม่กำหนด 
  กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
  1.  ชนิดสะสมมูลค่า (KT-MFE-A) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล    

 2.  ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-MFE-D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ) 
3.  ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-MFE-R) มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล (ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ) 
4.  ชน ิดผ ู ้ลงท ุนสถาบ ัน (KT-MFE-I) ม ีนโยบายจ ่ายเง ินป ันผลไม ่ เก ินป ีละ 4 คร ั ้ ง (ป ัจจ ุบ ันย ังไม่ได ้ เปิด                    

ดำเนินการ) 
 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Flexible Equity (กองทุนหลัก) 
ในหน่วยลงทุนชนิด Class R (USD) ซึ่งเสนอขายสําหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั้งนี้กองทุน กองทุนหลัก
จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการ
โดย Architas Multi-Manager Europe Limited (Manager) ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์  
และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมอบหมายการบริหารการ
ลงทุนของกองทุนหลักให้ Architas Multi-Manager Limited (Investment Manager) ทั้งนี้กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน 
คือ แสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้  บนความผันผวน
ระดับปานกลางถึงสูง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงิน
ฝาก ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม 
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กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีหลักทรัพย์
นั้นมีการซื้อขายในตลาดและ/หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนหรือธุรกรรมการซ้ือ
โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 
 2.1 เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน 
   งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นและนำเสนอตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการท่ี

ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และมาตรฐานการบัญชีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีถือปฏิบัติ
ในประเทศไทย 

 2.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  2.2.1  รายได้จากเงินลงทุนรับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ ดังนี้ 
    ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงได้รับ 
    ดอกเบี้ยรับจากการตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดของตราสารหนี้ตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนี้ 

ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง  
    กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง จากการจำหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่าย

เงินลงทุน โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
          กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
2.2.2 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

 2.3 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน 
   เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน

ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
   เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หน่วยลงทุนใน

กองทุนต่างประเทศถือตามราคาตลาดที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 
   กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม (วัดโดยปราศจากปัจจัย

อัตราแลกเปลี่ยน) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
 2.4  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
   ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเกิดจากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 5 ปี ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนลงทุนและค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประจำปี มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี 
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 2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด รายการ การแปลงค่า

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg กำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเกิด
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้อ่ืนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในงวดปัจจุบัน 

   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกบัญชีทันทีเมื่อเกิดรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา และจะ
บันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาตามราคา
ตลาด เป็นกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน 

 2.6 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 
   กองทุนคำนวณสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน โดยการหารมูลค่าสินทรัพย์สุทธิด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย

แล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
2.7 การใช้ประมาณการทางการบัญชี 

   ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้ 

 2.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีลงทุนในส่วนได้เสียของกองทุน ต้ังแต่ร้อยละ 

10 ของส่วนได้เสียท้ังหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดการกองทุนหรือมีหน้าที่กำหนดนโยบายหรือตัดสินใจเพื่อให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้รวมถึงคู่สมรส
หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของฝา่ยบริหาร 

   นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกองทุน หรืออยู่
ภายใต้อำนาจควบคุมของกองทุน หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของกองทุน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ
ของกองทุน 

 2.9 ภาษีเงินได้ 
 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีผลให้กองทุนต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนรวมอันได้แก่ ดอกเบี้ยพันธบัตร 
ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน และผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดง
สิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายคร้ังแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน 
โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ 

 2.10 บัญชีปรับสมดุล 
 ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจำนวนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ 
วันท่ีเกิดรายการของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือรับซ้ือคืนจะถูกบันทึกในบัญชีปรับสมดุล 

2.11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
กองทุนได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ 2561 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
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เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ผู้บริหารของกองทุนได้
ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบ
การเงินสำหรับปีปัจจุบัน 

 2.12 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ 2562 

จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที ่เริ ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ผู้บริหารของกองทุนเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเม่ือนำมาถือปฏิบัติ 

 
3. เงินลงทุน 
  เงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 
 ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ   
 -  หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก   

  Architas Flexible Equity 123,391,244.74 118,799,865.90 56,065,889.25  54,787,482.28
รวมเงินลงทุน 123,391,244.74 118,799,865.90 56,065,889.25  54,787,482.28

 
4.  ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 
  กองท ุนเป ิดเคแทม มัลต ิ แมเนเจอร ์ เฟล ็กซ ิ เบ ิ ้ล อ ิคว ิต ี ้ ฟันด์ ได ้ เล ือกลงท ุนในหน ่วยลงท ุนของกองท ุนหลัก  

ชื่อกองทุน Architas Flexible Equity ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่จัดตั้งและลงทุนในต่างประเทศ มีข้อมูลของกองทุนหลักที่สำคัญ 
ดังนี้ 

ชื่อกองทุน Architas Flexible Equity 
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
วันจัดต้ังกองทุน วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 
ประเภทกองทุน ตราสารทุน 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการตัดสินใจในการ
จัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีเป้าหมายที่จะลงทุนส่วนใหญ่ใน
กองทุนอื ่นๆ โดยกองทุนที ่เล ือกลงทุนส่วนใหญ่จะมีการประเมินความสม่ำเสมอของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ ความแข็งแกร่งของกระบวนการลงทุน และ
ระดับความแตกต่างจากการลงทุนอื่นในพอร์ตการลงทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการ
ลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน CIS และอาจลงทุนโดยตรง โดยกองทุนที่จะลงทุนนั้น 
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จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนี
อ้างอิงทางการเงินและ/หรือสกุลเงินต่างๆ หน่วยลงทุน CIS ที่ไปลงทุนบางส่วนมีการ
บริหารแบบ Passive และบางส่วนมีการบริหารแบบ Active ซึ่งในบางช่วงเวลาหน่วย
ลงทุน CIS ที่กองทุนลงทุนสามารถ Leverage ได้กองทุนนี้ไม่มีข้อจํากัดด้านอัตราส่วนใน
การลงทุนโดยตรง  หรือการลงทุนในหน่วย 
ลงทุน CIS โดยกองทุนอาจลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง  ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ใด
ก็ได้ การลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS (รวมถึงกองทุนอ่ืน ๆ ของ Trust) 
จะลงทุนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน 

 ตารางแสดงการจัดสรรสินทรัพย์ตามประเภทสินทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์ในบาง
ช่วงเวลาอาจจะอยู่นอกเหนือสัดส่วนนี้ได้เป็นครั้งคราวตามสภาวะตลาด 

ประเภทตราสาร ประมาณการอัตราส่วนการลงทุน 
(INDICATIVE) (% ของ NAV) 

ตราสารทุน 80 - 100% 
เงินสด 0 - 20% 

นอกเหนือจากการลงทุนในหน่วยลงทุน CIS แล้ว  กองทุนอาจมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร
ทุน (เช ่น หุ ้นสามัญ หรือหุ ้นบุร ิมสิทธิ) ในหน่วยลงทุน หรือทรัสต์เพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts ("REITS")) และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตรา
สารทุน เช่น American Depositary Receipts ("ADRs") และ Global Depositary Receipts 
("GDRs")  โดยเป็นไปตาม ประมาณการอัตราส่วนการลงทุนข้างต้น 
กองทุนอาจจะลงทุนมากกว่า 20% ในตลาดเกิดใหม่ ผ่านการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนใน
หน่วยลงทุน CIS ในการทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน กองทุนอาจลงทุนใน FDI โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน กองทุน
อาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดรอง เช่น Futures (รวมถึง index Futures) 
และ Options (รวมถึง Options ที่อ้างอิงกับดัชนี) เพื่อให้เกิด exposure ในการลงทุน ตามท่ี
กําหนดในหนังสือชี้ชวน เพื่อลดความเสี่ยงโดยทําการป้องกันความเสี่ยง (hedging) และ/หรือ 
เพื่อสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ กองทุนยังอาจลงทุนใน financial derivative instruments 
(FDI) ซ ึ ่ งซ ื ้อขายนอกศ ูนย ์ ซ ื ้อขาย derivatives (Over-the-counter : OTC) FDI Swaps 
(รวมถึง total return swaps) , Options (รวมถึง Options ที ่อ้างอิงกับดัชนี) และการทํา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Currency Contract) เพื่อให้มี 
exposure ในอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกับคู่สัญญาที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด สําหรับการทําธุรกรรมประเภท total return swaps การ
ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และการให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีสัดส่วนท่ี 0% 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจทําธุรกรรมดังกล่าวได้ไม่
เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
บริษัทจัดการ Architas Multi-Manager Europe Limited 
ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

 
ข้อมูลเงินลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักคงเหลือ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 ดังนี้ 
 2563 2562 
จำนวนหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก 38,487.608 17,034.806 หน่วย     
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (ราคาทุน) 3,856,512.79 1,706,108.03 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 3,672,102.68 1,715,916.01 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
มูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของหน่วยลงทุน 95.41 100.73 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน  
    ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนคิดเป็น 96.65 97.70 % 

 
5. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน  
  สำหรับปีสิ้นสุดวนที่ 30 เมษายน 2563 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  (วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนโดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและตั๋วสัญญาใช้เงินมียอดซื้อเป็นจำนวน 
69.70 ล้านบาท และ 57.13 ล้านบาท และยอดขายเป็นจำนวน 1.00 ล้านบาท และ 2.03 ล้านบาท ตามลำดับ ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยยอดซื้อคิดเป็นอัตราร้อยละ 92.41 และร้อยละ 134.29 และยอดขายคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.33 
และ ร้อยละ 4.78 ตามลำดับ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  

 
6. เงินฝากธนาคาร 
  กองทุนมีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 ดังนี้ 

 2563  2562 
 อัตรา

ดอกเบี้ย 
% 

 จำนวนเงิน 
บาท 

 อัตราดอกเบี้ย 
% 

 จำนวนเงิน 
บาท 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์        
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0.10  5,326,494.09  0.10  1,556,987.18
ประเภทกระแสรายวัน-เงินตราต่างประเทศ       
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)       
      4,084.34 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   132,136.57    130,408.89
  รวม   5,458,630.66    1,687,396.07
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7. รายได้อื่น 
รายได้อ่ืนประกอบด้วย 
7.1  ส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการที ่บริษัทจัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ Architas Multi-Manager Europe 

Limited จะจ่ายคืนให้กองทุนในอัตรา 1/2 ของค่าจัดการที่ผู้จัดการกองทุนได้รับจากกองทุนหลัก โดยคิดส่วนลด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.60 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ โดยชำระ
คืนเป็นรายไตรมาส 

7.2  เงินสนับสนุนกองทุนจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีตามประสงค์ให้เงินสนับสนุนกองทุน
สำหรับรองรับค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ลงทุน ในช่วงจัดตั้ง 1 ปีบัญชีแรกเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสน
บาทต่อกองทุน ทั้งนี้ กองทุนต้องบันทึกเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นรายได้/รายรับของกองทุน เพื่อให้เงินสนับสนุนและ
ค่าใช้จ่ายสะท้อนราคาหน่วยลงทุน 

 
8. ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดการ คิดในอัตราร้อยละ 1.4231 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มูลค่า จ่ายปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน  
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ คิดในอัตราร้อยละ 0.0321 ต่อปี (ไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน (ไม่เกินร้อยละ 0.535 
ต่อปี) ดังนี้ 

 
ระยะเวลา 

 อัตราค่าธรรมเนียม  
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) 

1 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  0.0000 
1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป  0.2140 

 
  ค่าธรรมเนียมข้างต้นจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ 
  อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
             บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินโครงการ) เฉพาะภายในรอบปีบัญชีแรกของกองทุน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทเรียก
เก็บจริง ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในรอบปีบัญชีแรกของกองทุนเกินกว่าอัตราที่บริษัทจัดการ
กำหนดไว้ ให้เรียกเก็บส่วนท่ีเกินนั้นจากกองทุนรวม ต่อมาในปี 2563 บริษัทจัดการได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายท่ีเรียก
เก็บจากกองทุนรวมที่เกิดขึ้นภายในรอบบัญชีแรกของกองทุนรวมใหม่ เป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุน
รวมเพ่ิมเติมเป็นจำนวนเงิน 0.56 ล้านบาท ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำหรับปี 2563 ท้ังจำนวน 
 

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี 

ฟันด์ เช่น ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวน ค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดทำรายงานเสนอผู้ถือหน่วย ค่าใช้จ่ายใน
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์และอื่นๆ โดยในระหว่างปี 2562 (รอบปีบัญชีแรก) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ (หมายเหตุข้อ 8) 
 

10. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บาท 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 

 สำหรับรอบระยะ  
เวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี  
15 พฤษภาคม 2561  
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2562 

โอนกลับรายการ (กำไร) ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนของอัตรา   
 แลกเปลี่ยน ณ วันต้นปี 1,592,099.28  - 
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี 1,382,191.58  (1,592,099.28)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,974,290.86  (1,592,099.28)

 
11. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บาท 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  

30 เมษายน 2563 
 

 สำหรับรอบระยะ  
เวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี  
15 พฤษภาคม 2561  
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2562 

โอนกลับรายการกำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นปี 240,736.36  - 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

ท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (2,106,887.60)  (240,736.36)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,866,151.24)  (240,736.36)
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12. รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
 บาท 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 

 สำหรับรอบระยะ  
เวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี  
15 พฤษภาคม 2561  
(วันจดทะเบียนจัดต้ัง

กองทุน) ถึงวันท่ี  
30 เมษายน 2562 

โอนกลับรายการกำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึน ณ วันต้นปี (313,158.99)  - 
กำไร (ขาดทุน) ท่ียังไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนท่ีคงเหลือ ณ วันสิ้นปี (5,966,035.88)  313,158.99
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,279,194.87)  313,158.99

 
13.  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี 

  กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 
 บาท 
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปี เริ่มสะสมตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561  
 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุนสะสม (128,240.94)
   รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อ่ืนสะสม (503,084.22)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (25,240.08)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 313,158.99
กำไร (ขาดทุน) สะสมต้นปีท้ังสิ้น (343,406.25)

 
14. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 14.1 นโยบายการบัญชีสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การ

วัดมูลค่า การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของเคร่ืองมือทางการเงินได้เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 
 14.2 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   กองทุนรวมบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินจากการลงทุนโดยใช้นโยบายการลงทุนและ

ระบบการจัดการและการควบคุมภายในรวมทั้งกองทุนรวมมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

14.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
   กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจของกองทุน 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกชำระหนี้ดังกล่าว 
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 14.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยน 
   กองทุนรวมมีเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหน่วยลงทุนในกองทุน Architas Flexible Equity เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นกองทุน

จดทะเบียนในต่างประเทศและซื้อขายในตลาดต่างประเทศเป็นเงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
และ 2562 หน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวมีจำนวน 38,487.608หน่วย และ 17,034.806 หน่วย คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมรวม 
3,672,102.68 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 1,715,916.01 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

                      กองทุนได้ทำธุรกรรมการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 และ 2562 เป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศจำนวน 20 
สัญญา และ 6 สัญญา จำนวนรวม 3,261,900.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ 1,585,900.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา
ที่ครบกำหนด 19 วัน ถึง 285 วัน และ 14 วัน ถึง 133 วัน ในอัตราล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 103,410,830.25 บาท และ 
50,324,725.44 บาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมเป็นเงิน 105,517,717.85 บาท และ 50,565,461.80 บาท ตามลำดับ 

 14.5 ความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องจากกองทุนหลกั 
   กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี ้ ฟันด์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

Architas Flexible Equity ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 
100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกของตลาด จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / 
ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด 
การเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน และความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นได้และ / หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด 

14.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่กองทุนไม่

สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาท่ีกองทุน
ต้องการใช้เงินสดไปชำระภาระผูกพันเม่ือครบกำหนด 

 
  ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท)
 ไม่มีกำหนด 

ระยะเวลา 
 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ป ี  1 - 5 

ปี 
 เกิน 

5 ปี  
 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 118,799,865.90 - - -  -  118,799,865.90
เงินฝากธนาคาร - 5,458,630.66 - -  -  5,458,630.66
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้ค้างรับ -  -  1,523.89  -  -  1,523.89 
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - - 407,591.50 -  -  407,591.50
ลูกหน้ีอื่น - - 561,720.66 -  -  561,720.66
หน้ีสินทางการเงิน            
เจ้าหน้ีจากการรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  129,421.04  -  -  129,421.04 
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เจ้าหน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตรา     
      ต่างประเทศล่วงหน้า -  -  2,106,887.60  -  -  2,106,887.60 
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย - - 207,509.49 -  -  207,509.49

 
 ระยะเวลาครบกำหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 มีดังนี้ 

 ระยะเวลาครบกำหนด (บาท)
 ไม่มีกำหนด 

ระยะเวลา 
 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 

ปี 
 1 - 5 

ปี 
 เกิน 

5 ปี  
 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินลงทุน 54,787,482.28 - - -  -  54,787,482.28
เงินฝากธนาคาร - 1,687,396.07 - -  -  1,687,396.07
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้ค้างรับ -  -  451.19  -  -  451.19 
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน - - 19,404.75 -  -  19,404.75
ลูกหน้ีอื่น -  -  102,750.08  -  -  102,750.08 
หน้ีสินทางการเงิน      
เจ้าหน้ีจากการรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

-  -  311,028.07  -  -  311,028.07 

เจ้าหน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตรา     
      ต่างประเทศล่วงหน้า - - 240,736.36 -  -  240,736.36
ค่าใช้จา่ยค้างจ่าย -  -  146,309.98  -  -  146,309.98 

 
14.7 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

   กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของกองทุนจึงอยู่ในระดับต่ำ 

   ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท 
 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

 อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินลงทุน -  -  118,799,865.90  118,799,865.90 
เงินฝากธนาคาร 5,326,494.09 - 132,136.57  5,458,630.66
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้ค้างรับ - - 1,523.89  1,523.89
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  407,591.50  407,591.50 
ลูกหน้ีอื่น - - 561,720.66  561,720.66
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ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
 บาท 
 อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

 อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 

 ไม่มีดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินลงทุน -  -  54,787,482.28  54,787,482.28 
เงินฝากธนาคาร 1,556,987.18 - 130,408.89  1,687,396.07
ลูกหน้ีจากดอกเบีย้ค้างรับ - - 451.19  451.19
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  19,404.75  19,404.75 
ลูกหน้ีอื่น - - 102,750.08  102,750.08

 14.8 มูลค่ายุติธรรม 
    เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นและหนี้สินทางการเงินไม่

แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
 

15. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
  ในระหว่างปีกองทุนรวมมีรายการบัญชีท่ีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนรวมและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

ชื่อกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียน 

กองทุนมีรายการที่มีสาระสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ :- 
 บาท 
 

นโยบายการ 
กำหนดราคา

สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 
30 เมษายน 2563 

 สำหรับรอบระยะ 
เวลาบัญชีตัง้แตว่นัท่ี 
15 พฤษภาคม 2561 
(วันจดทะเบียนจัดตั้ง

กองทุน) ถึงวันท่ี    
30 เมษายน 2562

รายการในระหวา่งป ี    
 ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน)   
  บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามสัญญา 48,788,816.80  32,758,579.60
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จำกัด (มหาชน)  
   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ตามสัญญา 1,075,154.47  129,927.42
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามสัญญา 107,542.56             - 
   ค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน ตามบริษัทจัดการ

กำหนด 
 

557,714.38 
  

           - 
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 บาท 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี   
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
   บริษัทคู่สัญญาในการขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า 21,705,909.62  9,884,826.11
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
   ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้างจา่ย 132,075.12  2,594.31
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 19,860.92         - 

 
16. การบริหารจัดการกองทุน 

  วัตถุประสงค์ของกองทุนในการบริหารทางการเงินของกองทุนคือการดำรงไว้ซึ ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขการจัดต้ัง
กองทุน 

 
17. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้จัดการของกองทุนรวมแล้วเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  40 | รายงานประจำปี 

KT-MFE 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund

รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ   
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) * 30 นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวัฒน์   
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นายเสรี  ระบิลทศพร    
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายกานต์  ลชิตากุล   
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายยืนยง  เทพจำนงค ์
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายสมภพ  ประกายรุ้งทอง   
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายอมรศักด์ิ  วงษ์เซ็ง    
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายสมคิด  ลิขิตปริญญา  
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นางสาวสุวรรณา  ตัถยาธิคม    
10 นายธวัช อยู่ยอด 38 นายเอกกมล ณ ระนอง 
11 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 39 นางสุณี  แนวพานิช 
12 นายลวรณ แสงสนิท 40 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร 41 นายเทิดศักด์ิ  แสงวิมล    
14 นายธนธัช หงษ์คู 42 นายสมเกียรติ  เรืองอุดม 
15 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 43 นายมนตรี  ทวีวิทยากุล 
16 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 44 นายชัชพล  สีวลีพันธ์ 
17 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 45 นายกิตติศักด์ิ  บุญราศรี   
18 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 46 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
19 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    47 นางพรพิมพ์  โชคเหรียญสุขชัย 
20 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  48 นายศราวุฒิ  อิรนพไพบูลย์ 
21 นางแสงจันทร์  ลี 49 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
22 นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 50 นางสาวอษรา  เฉลิมมุข 
23 นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกุล   51 นางจุฑามาส  นุชประยูร 
24 นายไพรัช  มิคะเสน    52 นางสาวศิวพร  วุดานุพันธ์ 
25 นายสมชัย  อมรธรรม 53 นางสาวอนุตตมา  บำรุงศิริ 
26 นางสาวอสมา  เลิศลดาศักด์ิ    54 นางสุภากร  สุจิรัตนวิมล 
27 นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง 55 นายกิตติเชษฐ์  สุรเชษฐพาณิช 
28 นางรุ้งตวัน  อิศรพันธ์ุ   56 นางสาวนิสาวาสน์  กฤตย์พรายภา 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลำดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 67 นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 
58 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 68 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 
59 นางสาวมณีพร ดวงมณี 69 นายชนะวิชช์ เลิศล้ำอำไพ 
60 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 70 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 
61 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 71 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 
62 นายวิชชุพงศ์  เจริญเอ่ียม 72 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 
63 นางสาวอรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล  73 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
64 นางสาวอภิชญา เทียนชัยโรจน์ 74 นางสาวอธิจิต มนูชัย 
65 นางณัฐชนัญ วังธนากร 75 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
66 นายพีรพงศ์  กิจจาการ 76 นายเขมรัฐ ทรงอยู่ 

      หมายเหตุ *เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีทำธุรกรรมกบักองทุน 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

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

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

ภายในรอบปีบัญชีนี้ 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 

 
รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสำรอง 
นายพีรพงศ์  กิจจาการ นายยืนยง  เทพจำนงค ์
นายเขมรัฐ ทรงอยู่ นางสาวกุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  นายสมชัย  อมรธรรม 
  นายกฤษณ์  ณ  สงขลา 

  นางแสงจันทร์  ลี 
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารกสกิรไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ์ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จำกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคาร Credit Suisse International  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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