
บริษทั หลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั

AIA-ST
ประเภทกองทุนรวม
•กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ ต า่ สูง
•กลุ่ม Short Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• ลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีออก รับรอง รับอาวลั

หรือค ้าประกนัการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ข้อมูลกองทุนรวม
ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสาร  วนัจดทะเบียนกองทุน: 14 สิงหาคม 2563

อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยกองทุนจะลงทุนในทรัพยสิ์นประเภท วนัเร่ิมต้น Class: -

ตราสารหน้ีรวมกนัทุกขณะไม่นอ้ยกวา่ 80% ของ NAV นโยบายการจ่ายปันผล:  ไม่จ่าย
• กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) อายุกองทุน:   ไม่ก าหนด

และตราสารหน้ีหรือผูอ้อกท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment grade)

• มุ่งหวงัให้ไดรั้บผลประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (Active management) ผู้จัดการกองทุนรวม

นายผดุง ทรงอธิกมาศ
นายปิยเมศ อารยะฐากูร

• ดชันีตราสารหน้ีภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 60

• ดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสั้น

(ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ข้ึนไป 
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 10
• ดชันี US Generic Government 3 Month Yield

เน่ืองจากกองทุนจดัตั้งในปี 2563 ดงันั้นจึงยงัไม่มีขอ้มูล Peer avg ของปี 2563 ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ร้อยละ 10

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) • อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินนอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ
0.32 0.32 0.52 0.78 ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษี 
0.25 0.25 0.50 0.73 ร้อยละ 20

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั 0.29 0.29 0.59 0.72 ค าเตือน:
ความผนัผวนของกองทุน 0.07 0.07 0.06 0.05 • การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั 0.20 0.20 0.15 0.12 • ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จดัตั้ง มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
N/A N/A N/A 0.55 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

N/A N/A N/A 0.59
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A "ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ

ความผนัผวนของกองทุน N/A N/A N/A 0.04 บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั N/A N/A N/A 0.08 ได้ในหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม" www.aiaim.co.th
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หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

กองทุน

ดัชนีช้ีวดั:

ผลการด าเนินงานและดัชนีช้ีวดัย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (%ต่อปี) 

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนีร้ะยะส้ัน

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2566

ระดบัความเส่ียง

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต า่

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนีเ้อกชน
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การซ้ือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลเชิงสถติิ
วนัท าการซ้ือ : ทุกวนัท าการ วนัท าการขายคืน :  ทุกวนัท าการ Maximum Drawdown -0.0059 %

เวลาท าการ : 9.00 - 15.30 น. เวลาท าการ : 9.00 - 15.30 น. Recovering Period 2 วนั

การซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่า : 10,000 บาท การขายคืนขั้นต ่า : ไม่ก าหนด FX Hedging 100.00 %

การซ้ือคร้ังถดัไปขั้นต ่า : 10,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต ่า :  100 หน่วย อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 266.85%

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  T+1 อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ 0.12

หมายเหตุ: ระยะเวลาการรับเงินคา่ขายคืน T+1 คือ 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการ Yield to Maturity 1.59%
หมายเหตุ: ขอ้มูล maximum drawdown และ recovering period 
มาจาก Morningstar

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อนัดบัแรก
การจดัการ 0.6925 0.0535 Issuer %NAV
รวมค่าใชจ่้าย 1.0403 0.1284 BANK OF THAILAND 42.59 %

CENTRAL PATTANA 9.18 %

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซ้ือขาย) PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง China Construction Bank (Asia) 8.50 %

การขาย ไม่มี ไม่มี Corporation Limited

การรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี RATCHTHANI LEASING 7.71 %

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้* ไม่มี ไม่มี PUBLIC COMPANY LIMITED

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก** ไม่มี ไม่มี MITR PHOL SUGAR CORPORATION 7.54 %

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย COMPANY LIMITED

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

หมายเหตุ * ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการขายดว้ย การจัดสรรการลงทุนตามอนัดบัความน่าเช่ือถือ (%)

**ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมการรับซ้ือคืนดว้ย ในประเทศ national International
- คา่ธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ Gov bond/AAA 50.74 % 0.00 % 8.50 %

- คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ เม่ือค  านวณรวมกบัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ AA 9.18 % 0.00 % 0.00 %

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถา้มี) และคา่ธรรมเนียม A 31.61 % 0.00 % 0.00 %

ในการจดัจ าหน่าย (ถา้มี) ท่ีเรียกเกบ็จริงตอ้งไมเ่กินคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทั้งหมดของกองทนุ BBB 0.00 % 0.00 % 0.00 %

- กรณีท่ีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ (กองทนุปลายทาง) ต ่ากว่า BBB 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 บริษทัจดัการจะไมเ่รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุตน้ทางซ ้าซอ้นกบักองทนุปลายทาง Unrated/non 0.00 % 0.00 % 0.00 %

ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มลูคา่ธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือช้ีชวนแบบเตม็ไดท่ี้ www.aiaim.co.th

Breakdown %NAV %NAV

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 42.59 % พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 11/FRB182/65 20.99 %

ตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัเอกชนหรือภาคเอกชน 40.79 % พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 12/FRB182/65 19.58 %

14.29 % ตัว๋แลกเงิน บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 9.18 %

2.36 % 7.71 %

-0.03 %

7.54 %

ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อนัดบัแรก

ตราสารภาครัฐหรือองคก์รระหว่างประเทศ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอ่ืนๆ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 019/2566 

ตัว๋แลกเงินระยะสั้นของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง 

ตัว๋แลกเงิน บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 

เงินฝากหรือตราสารหน้ีท่ีสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก



AIA-ST
ข้อมูลผลการด าเนินงานกองทุนเพิม่เติม

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
1 เดือน

กองทุน 0.14
ดชันีช้ีวดั 0.12
ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกนั N/A
ความผนัผวนของกองทุน 0.08
ความผนัผวนของดชันีช้ีวดั 0.32

ค าอธิบาย
Maximum Drawdown 

Recovering Period 

FX Hedging 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

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 ต่อ
หน่วยท่ีจุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง คา่ Maximum Drawdown เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงท่ี
อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ระยะเวลาการฟ้ืนตวั เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ผูล้งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลบัมาท่ีเงินทุนเร่ิมตน้ใชร้ะยะ
เวลานานเท่าใด

เปอร์เซ็นตข์องการลงทุนในสกลุเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

ความถ่ีของการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลคา่ท่ีต  ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลคา่การซ้ือ
หลกัทรัพยก์บัผลรวมของมูลคา่การขายหลกัทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารดว้ยมูลคา่ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบ
ระยะเวลาเดียวกนั กองทุนรวมท่ีมีคา่ portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์่อยคร้ังของผูจ้ดัการกองทุนและท าให้มีตน้ทุนการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยท่ี์สูง จึงตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุม้คา่ของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว

อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกบัความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหวา่งอตัราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกบัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุน
รวม คา่ Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรั้บเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมี
คา่ Sharpe Ratio สูงกวา่จะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลงทุนท่ีดีกวา่  เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกวา่ภายใต้
ระดบัความเส่ียงเดียวกนั

ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดั (benchmark) โดยคา่ Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ไดสู้งกวา่ดชันีช้ีวดั ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหรือหาจงัหวะเขา้ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม

ระดบัและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของตลาด 
Beta นอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน
ของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ หลกัทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกวา่การ
เปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด

อตัราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวดั โดยหาก tracking error ต ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกบัดชันีช้ีวดั กองทุนรวมท่ีมีคา่ tracking error สูง จะมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดชันีช้ีวดัมากข้ึน

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอาย ุซ่ึงค  านวณจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายตุราสารและเงิน
ตน้ท่ีจะไดรั้บคืน น ามาคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั โดยใชว้ดัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค  านวณจากคา่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ Yield 
to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตวัท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นตต่์อปี จึงสามารถ
น าไปใชเ้ปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนระหวา่งกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดอายแุละมีลกัษณะการ
ลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จ ากดั 


