
ประเภทกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม ต ำ่ สูง
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ
• กลุ่ม Foreign Investment Allocation
นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
• ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนรวม
วนัจดทะเบียนกองทุน: 1 ธันวำคม 2563

 ของ NAV ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี วนัเร่ิมต้น Class: -

ไม่เกิน 79% ของ NAV โดยสามารถปรับเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนไดต้ามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน นโยบำยกำรจ่ำยปันผล:  ไม่จ่ำย
• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพ่ือ อำยุกองทุน:   ไม่ก ำหนด
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• มุ่งหวงัให้ไดรั้บผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (Active management) ผู้จัดกำรกองทุนรวม

คุณผดุง ทรงอธิกมาศ

คุณปิยเมศ อารยะฐากูร

ดัชนีช้ีวดั:
(1) ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน 30%
(2) ดชันีผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate Total Return Value
Unhedged USD สดัส่วน 70%
หมายเหตุ: ขอ้ (1) และ ขอ้ (2) ปรับดว้ยตน้ทุนป้องกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท

เน่ืองจากกองทุนจดัตั้งในปี 2563 ดงันั้นจึงยงัไม่มีขอ้มูล Peer avg ของปี 2563  ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทนในอตัราส่วน 90% และ

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท 

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
1.07 0.16 -3.10 -12.82

1.55 -0.09 -0.14 -11.00 ค ำเตือน:
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั 1.65 -0.24 -1.77 -10.17 • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ความผนัผวนของกองทุน 7.07 6.99 9.05 10.11 • ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั 8.33 8.75 11.56 11.23 มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จดัตั้ง กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC
N/A N/A N/A -6.98
N/A N/A N/A -4.66

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A
ความผนัผวนของกองทุน N/A N/A N/A 8.01
ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 8.31

ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี ้และ/หรือทรัพย์สิน

ผลกำรด ำเนินงำนและดชันีช้ีวดัย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566

ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี และ/หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยต่์างประเทศ 
และ/หรือทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยต่์างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนข้ึนไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 80%

ทำงเลือก โดยมีสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนน้อยกว่ำ

80 % ของ NAV

AIA-GCA

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนช่ันนอล อโลเคช่ัน ฟันด์ 

ระดบัควำมเส่ียง

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง

www.aiaim.co.th

ดชันีช้ีวดั

กองทุน

ดชันีช้ีวดั

หนงัสือช้ีชวนฉบบัเตม็กองทุน
"ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือ

บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง

ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม"

ณ วนัท่ีค  านวณผลตอบแทนในอตัราส่วน 10%

2.10% 3.52%

-20.43%

1.94% 5.17%

-17.51%

6.90%

-17.03%
-30.00%
-20.00%
-10.00%

0.00%
10.00%
20.00%

2563 2564 2565

กองทนุ ดชันีช้ีวดั Peer avg
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AIA-GCA

กำรซ้ือหน่วยลงทุน กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลเชิงสถิติ
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัท าการ วนัท าการขายคืน : ทุกวนัท าการ Maximum Drawdown 

เวลาท าการ : 9.00 - 15.30 น เวลาท าการ : 9.00 - 15.30 น Recovering Period 

การซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั้นต ่า : ไม่ก าหนด FX Hedging

การซ้ือคร้ังถดัไปขั้นต ่า : 10,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต ่า : 100 หน่วย อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทุน 1.38 %
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 Sharpe Ratio 

หมายเหตุ: T+5 คือ 5 วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการผอ่นผนัหรือภายใน Alpha

ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นค าสัง่ผอ่นผนัการค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน Beta

โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน Tracking Error

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม หมายเหตุ: ขอ้มูล maximum drawdown และ recovering period 
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) มาจาก Morningstar
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง

การจดัการ 1.8725 1.1235

รวมค่าใชจ่้าย 3.1298 1.2519

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่ำซ้ือขำย)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง

การขาย 1.605 1.605
การรับซ้ือคืน 1.605 ไม่เรียกเก็บ
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้* ไม่มี ไม่มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก** ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

หมายเหตุ * ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการขายดว้ย 

**ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนดว้ย

- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เม่ือค  านวณรวมกบัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียม

ในการจดัจ าหน่าย (ถา้มี) ท่ีเรียกเก็บจริงตอ้งไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุน

- กรณีท่ีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ (กองทุนปลายทาง) 

บริษทัจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนตน้ทางซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง

ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือช้ีชวนแบบเต็มไดท่ี้ www.aiaim.co.th

Breakdown %NAV %NAV

102.15 % 75.48 %

1.42 % 12.89 %

-3.57 % 6.38 %

3.94 %

2.49 %

สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีล่งทุน ทรัพย์สินทีล่งทุน 5 อันดบัแรก

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง

-25.62 %
N/A

88.22 %

N/A
N/A
N/A
N/A

AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD

AIA Global Select Equity Fund Class Z USD

AIA Global Quality Growth Fund Class Z USD

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

หน้ีสินอ่ืนๆ/สินทรัพยอ่ื์น

ตราสารอนุพนัธ์

AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 

AIA New Multinationals Fund Class Z USD
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AIA-GCA
 กำรลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกว่ำ 20% 
ช่ือกอง: AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD, web link : www.aia.com/en/funds-information

ISIN code : LU1982194794

Bloomberg code : AFDFZUC

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนช่ันนอล อโลเคช่ัน ฟันด์ เพิม่เติม

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
1 เดือน

กองทุน -2.23
ดชันีช้ีวดั -2.50
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A
ความผนัผวนของกองทุน 7.08
ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั 8.11

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown 

Recovering Period 

FX Hedging 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทุน 

Sharpe Ratio 

Alpha

Beta

Tracking Error 

Yield to Maturity 

181/19 อาคารเอไอเอ ทาวเวอ่ร์2 ชั้นท่ี 11 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท:์ 0-2353-8822  www.aiaim.co.th

เปอร์เซ็นตผ์ลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (หรือตั้งแต่จดัตั้งกองทุนกรณีท่ียงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจากระดบั NAV ต่อหน่วยท่ี
จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง คา่ Maximum Drawdown เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจาก
การลงทุนในกองทุนรวม

ระยะเวลาการฟ้ืนตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูล้งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลบัมาท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะเวลานาน
เท่าใด

เปอร์เซ็นตข์องการลงทุนในสกลุเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ความถ่ีของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลคา่ท่ีต  ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซ้ือหลกัทรัพย์
กบัผลรวมของมูลคา่การขายหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลคา่ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกนั 
กองทุนรวมท่ีมีคา่ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์่อยคร้ังของผูจ้ดัการกองทุนและท าให้มีตน้ทุนการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์สูง จึงตอ้ง
พิจารณาเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุม้คา่ของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว

อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา่ 
Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา่ Sharpe 
Ratio สูงกวา่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทุนท่ีดีกวา่  เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวา่ภายใตร้ะดบัความเส่ียง
เดียวกนั

ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยคา่ Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดสู้ง
กวา่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหรือหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม

ระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta 
นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่ม
หลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด

อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดั โดยหาก tracking error ต ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั กองทุนรวมท่ีมีคา่ tracking error สูง จะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดชันีช้ีวดัมากข้ึน

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอาย ุซ่ึงค  านวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงินตน้ท่ีจะ
ไดรั้บคืน น ามาคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั โดยใชว้ดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค  านวณจากคา่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ Yield to Maturity 
ของตราสารหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสามารถน าไปใชเ้ปรียบเทียบ
อตัราผลตอบแทนระหวา่งกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดอายแุละมีลกัษณะการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

บริษัท หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

#[AIA – INTERNAL]


