หนังสื อชีช้ วนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิ ด เอไอเอ อินคัม ฟั นด์

AIA-IC
ระดับควำมเสี่ยง

ประเภทกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้

ตำ่

• กลุ่ม Mid Term General Bond

หรื อค้ำประกันกำรจ่ำยเงินโดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรื อภำคเอกชน

เสี่ ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงตำ่
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนีเ้ อกชน
โดยมีตรำสำร non-investment grade/unrated
ไม่เกิน 20% ของ NAV
ข้ อมูลกองทุนรวม

ทั้งใน และ/หรื อต่ำงประเทศ ซึ่งมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรื อของผูอ้ อกตรำสำร
อยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตรำสำรหนี้
รวมกันทุกขณะไม่นอ้ ยกว่ำ 80% ของ NAV
• กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่เกิน 79% ของ NAV

วันจดทะเบียนกองทุน: 14 สิ งหำคม 2563
วันเริ่มต้ น Class: นโยบำยกำรจ่ ำยปันผล: ไม่ จ่ำย
อำยุกองทุน: ไม่ กำหนด

• มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี ช้ ีวดั (active management)

ผู้จัดกำรกองทุนรวม

นโยบำยและกลยุทธ์ กำรลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรื อเงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล

นำยผดุง ทรงอธิกมำศ

ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วดั ย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทนิ (%ต่ อปี )
กองทุน
2.00%
1.00%

1.31%

ดัชนี ช้ ี วดั

1.24%

นำยปิ ยเมศ อำรยะฐำกูร

Peer avg
1.03%

ดัชนีชี้วดั :
• ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาล
Mark-to-Market อำยุนอ้ ยกว่ำเท่ำกับ 1 ปี
ของสมำคมตรำสำรหนี้ ไทย สัดส่ วน (%):20.00
• ผลตอบแทนรวมสุ ทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล
Mark-to-Market อำยุนอ้ ยกว่ำเท่ำกับ 10 ปี
ของสมำคมตรำสำรหนี้ ไทย สัดส่ วน (%):50.00

0.67%

0.19%

0.00%
2563

2564

เนื่องจำกกองทุนจัดตั้งในปี 2563 ดังนั้นจึงยังไม่มีขอ้ มูล Peer avg ของปี 2563

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่ อปี )
กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนของกองทุน
ควำมผันผวนของดัชนี ช้ ีวดั
กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนของกองทุน
ควำมผันผวนของดัชนี ช้ ีวดั

สู ง

YTD
-0.48
-1.26

3 เดือน
0.74
1.26

6 เดือน
-0.20
-0.63

-0.41
1.61
1.97
3 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0.43
1.53
2.02
5 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

-0.37
1.71
2.21
10 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1 ปี
-0.70
-1.89

• ผลตอบแทนรวมสุ ทธิ ของดัชนี ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
Mark-to-Market ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่ อถือของผูอ้ อกตรำสำร
อยูใ่ นระดับ A- ขึ้นไป อำยุนอ้ ยกว่ำเท่ำกับ 10 ปี
ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย สัดส่ วน (%):30.00

คำเตือน:
-0.86
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1.53
• ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยัน
1.63
ตั้งแต่จดั ตั้ง ถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
0.91
กำรเข้ ำร่ วมต่ อต้ ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC
0.08
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม
N/A
"ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือ
1.31
บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ อง
1.20
ได้ในหนังสื อชีช้ วนฉบับเต็ม"
www.aiaim.co.th

AIA-IC
กำรซื้อหน่ วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรซื้อ : ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร : 9.00 - 15.30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :
10,000 บำท
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :
10,000 บำท

วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร : 9.00 - 15.30 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+2

-2.30 %
Maximum Drawdown
N/A
Recovering Period
97.76 %
FX Hedging
144.71 %
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน
อำยุเฉลีย่ ของตรำสำรหนี้
3.28
Yield to Maturity
2.94%
หมำยเหตุ: ข้อมูล maximun drawdown และ recovering period
มำจำก Morningstar

หมำยเหตุ:

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน T+2 คือ 2 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำร

กำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ ำงประเทศ

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม (%ต่ อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริ ง

Country

%NAV

กำรจัดกำร
รวมค่ำใช้จ่ำย

0.749
1.2038

0.321
0.4494

Thailand
Hong Kong
South Korea

92.24%
2.45%
0.62%

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (%ของมูลค่ำซื้ อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
กำรขำย
กำรรับซื้อคืน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริ ง
ไม่มี
ไม่มี

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ*

ไม่มี

ไม่มี

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*

ไม่มี

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

Philippines
Indonesia
หมำยเหตุ: ข้อมูลกำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2565

กำรจัดสรรกำรลงทุนในผู้ออกตรำสำร 5 อันดับแรก
Issuer
%NAV

ตำมที่นำยทะเบียนเรี ยกเก็บ ตำมที่นำยทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตำมที่จ่ำยจริ ง
ตำมที่จ่ำยจริ ง

BANK OF THAILAND
MINISTRY OF FINANCE
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
BLACKROCK SINGAPORE LTD.
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL
FREEHOLD & LEASEHOLD REIT

* ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยด้วย
**ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนด้วย

หมำยเหตุ:
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เมื่อคำนวณรวมกับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำกำรลงทุน (ถ้ำมี) และค่ำธรรมเนียม
ในกำรจัดจำหน่ำย (ถ้ำมี) ที่เรี ยกเก็บจริ งต้องไม่เกินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของกองทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของบริ ษทั จัดกำร (กองทุนปลำยทำง)
ผูล้ งทุนสำมำรถดูขอ้ มูลค่ำธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสื อชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.aiaim.co.th

สั ดส่ วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
Breakdown

33.08 %
12.82 %
6.53 %
5.89 %
4.22 %

กำรจัดสรรกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ (%)
ในประเทศ
National
International

- ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ว

บริ ษทั จัดกำรจะไม่เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนต้นทำงซ้ ำซ้อนกับกองทุนปลำยทำง

0.62%
0.61%

Gov bond/AAA
AA
A
BBB
ต่ำกว่ำ BBB
Unrated/non

45.90 %

0.00 %

0.00 %

11.49 %

0.00 %

0.00 %

35.63 %

0.00 %

1.87 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

ทรั พย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
%NAV

%NAV

ตรำสำรหนี้ที่ออกโดยบริ ษทั เอกชนหรื อภำคเอกชน

47.07 %

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB182/65

พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย

33.08 %

พันธบัตรรัฐบำลประเภทอัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำม

ตรำสำรภำครัฐหรื อองค์กรระหว่ำงประเทศ
หน่วยลงทุนต่ำงประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ

12.82 %
5.89 %
1.14 %

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/65
iShares J.P. Morgan USD Asia Credit Bond Index ETF
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อควำมยัง่ ยืนสำหรับบริ หำรหนี้ให้กตู้ ่อ
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

8.76 %
7.82 %
6.44 %
5.89 %
3.80 %

AIA-IC
ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนกองทุนเพิม่ เติม
ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่ อปี )
กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนของกองทุน
ควำมผันผวนของดัชนี ช้ ีวดั

1 เดือน
0.11
0.64
N/A
1.69
1.94

คำอธิบำย
Maximum Drawdown

เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสู งสุ ดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อ
หน่วยที่จุดสู งสุ ดไปจนถึงจุดต่ำสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ ยงที่
อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period

ระยะเวลำกำรฟื้ นตัว เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสู งสุ ดจนถึงระยะเวลำที่ฟ้ื นกลับมำที่เงินทุนเริ่ มต้นใช้ระยะ
เวลำนำนเท่ำใด

FX Hedging

เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน

Sharpe Ratio

Alpha

Beta

Tracking Error

Yield to Maturity

ควำมถี่ของกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื้ อ
หลักทรัพย์กบั ผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปี หำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคำ่ portfolio turnover สู ง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั กำรกองทุนและทำให้มีตน้ ทุนกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุม้ ค่ำของกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
อัตรำส่ วนระหว่ำงผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน
รวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ ยงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มี
ค่ำ Sharpe Ratio สู งกว่ำจะเป็ นกองทุนที่มีประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรลงทุนที่ดีกว่ำ เนื่ องจำกได้รับผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้
ระดับควำมเสี่ ยงเดียวกัน
ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนีช้ ีวดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทน
ได้สูงกว่ำดัชนีช้ ีวดั ซึ่งเป็ นผลจำกประสิ ทธิ ภำพของผูจ้ ดั กำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรื อหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม
ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด
Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทน
ของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีช้ ีวดั โดยหำก tracking error ต่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภำพในกำร
สร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีช้ ีวดั กองทุนรวมที่มีคำ่ tracking error สู ง จะมีอตั รำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ ำงจำกดัชนี ช้ ีวดั มำกขึ้น
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงิน
ต้นที่จะได้รับคืน นำมำคิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั โดยใช้วดั อัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ Yield
to Maturity ของตรำสำรหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่ องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็ นเปอร์เซ็นต์ตอ่ ปี จึงสำมำรถ
นำไปใช้เปรี ยบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี้ ที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้ จนครบกำหนดอำยุและมีลกั ษณะกำร
ลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
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