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ประเภท : กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมฟดเดอร,กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายการลงทุนท่ีสงผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวของกับความเส่ียงตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Architas Multi-Asset Balanced  (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class R ซึ่งเสนอขายสําหรับลูกคารายยอย โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Foreign Investment Allocation

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 15/05/2561

ทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,591,892,086.29 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 10.0483 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ไมมีดัชนีช้ีวัด เนื่องจากกองทุน Architas Multi-Asset Balanced

(กองทุนหลัก) ไมมีตัวช้ีวัด

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 -2.28 3.73 1.43 -6.98 1.13 - - 0.00

ตัวชี้วัด           - -  

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 6.68 9.22 7.22 11.94 9.62 - - 10.33

ตัวชี้วัด           - -  

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพยสินทางเลือก

กองทุนเปดเคแทม มัลติ แมเนเจอร แอสเซ็ท บาลานซ ฟนด
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.14 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.1556)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

* เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.75)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.75)

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Architas Multi-Asset Balanced Fund 98.78

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Architas Multi-Asset Balanced

นโยบาย กองทุนมีเปาหมายท่ีจะถือครองสินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ใน

หนวยลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อ

หาโอกาสในการสรางผลตอบแทน จากการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามที่ผูจัดการกองทุนกําหนด โดย

พิจารณาตามที่เห็นสมควร   กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนสวนใหญในกองทุนอ่ืนๆ โดยกองที่เลือกลงทุนสวน

ใหญจะมีการประเมินความสมํ่าเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวเน่ืองกับกลยุทธ และ ความแข็งแกรง

ของกระบวนการลงทุน และ ระดับความแตกตางจากการลงทุนอื่นในพอรตการลงทุน   กองทุนที่ไปลงทุนอาจ

เปนไดท้ังการจัดการแบบ passive และ Active โดยอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวของกับ

ตราสารทุน ตราสารตลาดเงิน สินคาโภคภัณฑ อสังหาริมทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ดัชนีอางอิง ทางการเงิน

และ/หรือสกุลเงินตางๆ   กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในตราสารทางการเงิน รวมถึง ตราสารหน้ี ตราสารทุน

ตราสารท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน และตราสารในตลาดเงิน

Class &

currency
Class R / USD

ISIN Code IE00BZ127T76

Bloomberg

Ticker
ARMARRU

website www.architas.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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