
AIA-IC
ประเภทกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหน้ี ต ำ่ สูง
• กลุ่ม Mid Term General Bond

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
• ลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีออก รับรอง รับอาวลั

หรือค ้ำประกนักำรจ่ำยเงินโดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน และ/หรือภำคเอกชน

ทั้งใน และ/หรือต่ำงประเทศ ซ่ึงมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรือของผูอ้อกตรำสำร  ข้อมูลกองทุนรวม
อยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทตรำสำรหน้ี วนัจดทะเบียนกองทุน: 14 สิงหำคม 2563

รวมกนัทุกขณะไม่นอ้ยกวำ่ 80% ของ NAV วนัเร่ิมต้น Class: -
• กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกิน 79% ของ NAV นโยบำยกำรจ่ำยปันผล:  ไม่จ่ำย
• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือลดความเส่ียง (Hedging) หรือเพ่ือ อำยุกองทุน:   ไม่ก ำหนด

เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management)

• มุ่งหวงัให้ไดรั้บผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (Active management) ผู้จัดกำรกองทุนรวม
นำยผดุง ทรงอธิกมำศ

นำยปิยเมศ อำรยะฐำกูร

ดัชนีช้ีวดั:
• ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล

Mark-to-Market อำยนุอ้ยกวำ่เท่ำกบั 1 ปี
ของสมำคมตรำสำรหน้ีไทย สดัส่วน (%):20.00
• ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล

Mark-to-Market อำยนุอ้ยกวำ่เท่ำกบั 10 ปี
เน่ืองจำกกองทุนจดัตั้งในปี 2563 ดงันั้นจึงยงัไม่มีขอ้มูล Peer avg ของปี 2563 ของสมำคมตรำสำรหน้ีไทย สดัส่วน (%):50.00

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) • ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำร
0.26 0.91 0.82 0.62 อยูใ่นระดบั A- ข้ึนไป อำยนุอ้ยกวำ่เท่ำกบั 10 ปี
-0.15 0.58 0.57 -0.07 ของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย สดัส่วน (%):30.00

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั 0.03 0.44 0.60 0.21 ค ำเตือน:
ควำมผนัผวนของกองทุน 0.72 0.98 1.55 1.63 • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ควำมผนัผวนของดชันีช้ีวดั 0.92 1.08 1.61 1.93 • ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จดัตั้ง มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
N/A N/A N/A 1.05 กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC

N/A N/A N/A 0.28
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A "ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือ

ควำมผนัผวนของกองทุน N/A N/A N/A 1.36 บริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง

ควำมผนัผวนของดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 1.29 ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม" www.aiaim.co.th

กองทุนเปิด เอไอเอ อนิคมั ฟันด์

ดชันีช้ีวดั

กองทุน
ดชันีช้ีวดั

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

กองทุน

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วนัที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566

ระดบัควำมเส่ียง

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวดัย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (%ต่อปี) 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงต ำ่
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนีเ้อกชน
โดยมตีรำสำร non-investment grade/unrated 

ไม่เกิน 20% ของ NAV

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั

1.31%
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0.08%

1.24%

0.19%
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0.67%
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กองทนุ ดชันีช้ีวดั Peer avg

http://www.aiaim.co.th/
http://www.aiaim.co.th/
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กำรซ้ือหน่วยลงทุน กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลเชิงสถติิ
วนัท ำกำรซ้ือ : ทกุวนัท ำกำร วนัท ำกำรขำยคืน :  ทกุวนัท ำกำร Maximum Drawdown 
เวลำท ำกำร : 9.00 - 15.30 น. เวลำท ำกำร : 9.00 - 15.30 น. Recovering Period 
กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่ำ : 10,000 บำท กำรขำยคืนขั้นต ่ำ : ไมก่  ำหนด FX Hedging
กำรซ้ือคร้ังถดัไปขั้นต ่ำ : 10,000 บำท ยอดคงเหลือขั้นต ่ำ :  100 หน่วย อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทุน

ระยะเวลำกำรรับเงินคำ่ขำยคืน :  T+2 อำยเุฉลีย่ของตรำสำรหนี้

หมำยเหตุ: ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน T+2 คือ 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีท ำรำยกำร Yield to Maturity

หมำยเหตุ: ขอ้มลู maximun drawdown และ recovering period 
มำจำก Morningstar

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)

คำ่ธรรมเนียม สูงสุดไมเ่กิน เกบ็จริง Country %NAV
กำรจดักำร 0.749 0.321 - -
รวมคำ่ใชจ่้ำย 1.2038 0.4494

หมำยเหตู: ไมมี่กำรลงทนุในต่ำงประเทศ

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่ำซ้ือขำย) เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 2566

คำ่ธรรมเนียม สูงสุดไมเ่กิน เกบ็จริง

กำรขำย ไมมี่ ไมมี่

กำรรับซ้ือคืน ไมมี่ ไมมี่ Issuer %NAV
กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้* ไมมี่ ไมมี่ BANK OF THAILAND 45.73 %
กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก** ไมมี่ ไมมี่ CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 7.02 %
คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วย WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 5.29 %
คำ่ใชจ่้ำยอ่ืนๆ AND LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
หมำยเหตุ * ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรขำยดว้ย CPF (THAILAND) 3.97 %
**ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรรับซ้ือคืนดว้ย PUBLIC COMPANY LIMITED
- ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ FRASERS PROPERTY THAILAND 3.85 %
- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ เม่ือค  ำนวณรวมกบัค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกำรลงทนุ (ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียม

ในกำรจดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) ท่ีเรียกเก็บจริงตอ้งไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดของกองทนุ

- กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร (กองทนุปลำยทำง) ในประเทศ national International
บริษทัจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุตน้ทำงซ ้ำซอ้นกบักองทนุปลำยทำง Gov bond/AAA 49.94 % 0.00 % 0.00 %

ผูล้งทนุสำมำรถดูขอ้มูลค่ำธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือช้ีชวนแบบเตม็ไดท่ี้ www.aiaim.co.th AA 8.22 % 0.00 % 0.00 %

A 38.96 % 0.00 % 0.00 %

BBB 0.00 % 0.00 % 0.00 %

ต ่ำกวำ่ BBB 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Unrated/non 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Breakdown %NAV %NAV

ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยบริษทัเอกชนหรือภำคเอกชน 50.32 % พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดท่ี 8/FRB364/65 10.54 %

พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 45.73 % พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดท่ี 2/FRB182/66 9.01 %
ตรำสำรภำครัฐหรือองคก์รระหวำ่งประเทศ 2.48 % พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดท่ี 12/FRB182/65 5.64 %
เงินฝำกหรือตรำสำรหน้ีท่ีสถำบนักำรเงินเป็นผูอ้อก 1.58 % พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดท่ี 11/FRB182/65 5.28 %
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืนๆ -0.11 % พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดท่ี 10/FRB182/65 4.51 %

กำรจดัสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อนัดับแรก

กำรจดัสรรกำรลงทุนตำมอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (%)

ตำมท่ีจ่ำยจริง ตำมท่ีจ่ำยจริง
ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเกบ็ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเกบ็

กำรจดัสรรกำรลงทุนในผู้ออกตรำสำร 5 อนัดบัแรก

2.78 %

-2.64 %
80 วนั

N/A
165.57 %

2.08
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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกองทุนเพิม่เติม

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
1 เดือน

กองทุน 0.04
ดชันีช้ีวดั -0.15
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A
ควำมผนัผวนของกองทุน 0.60
ควำมผนัผวนของดชันีช้ีวดั 0.87

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown 

Recovering Period 

FX Hedging 

อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำรลงทุน 

Sharpe Ratio 

Alpha

Beta

Tracking Error 

Yield to Maturity 

181/19 อำคำรเอไอเอ ทำวเวอ่ร์2 ชั้นท่ี 11 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท:์ 0-2353-8822  www.aiaim.co.th

เปอร์เซ็นตผ์ลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปียอ้นหลงั (หรือตั้งแต่จดัตั้งกองทุนกรณีท่ียงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจำกระดบั NAV ต่อ
หน่วยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่ำสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง คำ่ Maximum Drawdown เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงท่ี
อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม

ระยะเวลำกำรฟ้ืนตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูล้งทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำท่ีฟ้ืนกลบัมำท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะ
เวลำนำนเท่ำใด

เปอร์เซ็นตข์องกำรลงทุนในสกลุเงินต่ำงประเทศท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

ควำมถ่ีของกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง โดยค ำนวณจำกมูลคำ่ท่ีต  ่ำกวำ่ระหวำ่งผลรวมของมูลคำ่กำรซ้ือ
หลกัทรัพยก์บัผลรวมของมูลคำ่กำรขำยหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรดว้ยมูลคำ่ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบ
ระยะเวลำเดียวกนั กองทุนรวมท่ีมีคำ่ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์่อยคร้ังของผูจ้ดักำรกองทุนและท ำให้มีตน้ทุนกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยท่ี์สูง จึงตอ้งพิจำรณำเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพ่ือประเมินควำมคุม้คำ่ของกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยด์งักล่ำว

อตัรำส่วนระหวำ่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งอตัรำผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกบัอตัรำผลตอบแทนท่ีปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคำ่เบ่ียงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน
รวม คำ่ Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัควำมเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมท่ีมี
คำ่ Sharpe Ratio สูงกวำ่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรลงทุนท่ีดีกวำ่  เน่ืองจำกไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวำ่ภำยใต้
ระดบัควำมเส่ียงเดียวกนั

ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยคำ่ Alpha ท่ีสูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทน
ไดสู้งกวำ่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผูจ้ดักำรกองทุนในกำรคดัเลือกหรือหำจงัหวะเขำ้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยำ่งเหมำะสม

ระดบัและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของตลำด 
Beta นอ้ยกวำ่ 1 แสดงวำ่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำผลตอบแทนนอ้ยกวำ่กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำผลตอบแทน
ของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลำด Beta มำกกวำ่ 1 แสดงวำ่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำผลตอบแทนมำกกวำ่กำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลำด

อตัรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดชันีช้ีวดั โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำร
สร้ำงผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั กองทุนรวมท่ีมีคำ่ tracking error สูง จะมีอตัรำผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่ำงจำกดชันีช้ีวดัมำกข้ึน

อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีโดยถือจนครบก ำหนดอำย ุซ่ึงค  ำนวณจำกดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนำคตตลอดอำยตุรำสำรและเงิน
ตน้ท่ีจะไดรั้บคืน น ำมำคิดลดเป็นมูลคำ่ปัจจุบนั โดยใชว้ดัอตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ค  ำนวณจำกคำ่เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ Yield 
to Maturity ของตรำสำรหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมีกำรลงทุน และเน่ืองจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสำมำรถ
น ำไปใชเ้ปรียบเทียบอตัรำผลตอบแทนระหวำ่งกองทุนรวมตรำสำรหน้ีท่ีมีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก ำหนดอำยแุละมีลกัษณะกำร
ลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 


