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

บริษทั หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิ ด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟั นด์

AIA-GMA
ระดับควำมเสี่ยง

ประเภทกองทุนรวม
ตำ่

• กองทุนรวมผสม

สู ง
เสี่ ยงปำนกลำงค่ อนข้ ำงสู ง

• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ
• กลุ่ม Foreign Investment Allocation

ลงทุนในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และ/หรื อทรัพย์ สิน
ทำงเลือก โดยมีสัดส่ วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนน้ อยกว่ำ

นโยบำยและกลยุทธ์ กำรลงทุน
• ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรื อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ
และ/หรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่นอ้ ยกว่า 80%
ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ งโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่เกิน 79% ของ NAV โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่ วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
• มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสู งกว่าดัชนี ช้ ี วดั (active management)

ดัชนี ช้ ี วดั

วันจดทะเบียนกองทุน: 1 ธันวำคม 2563
วันเริ่มต้ น Class: นโยบำยกำรจ่ ำยปันผล: ไม่ จ่ำย
อำยุกองทุน: ไม่ กำหนด

คุณผดุง ทรงอธิกมาศ
คุณปิ ยเมศ อารยะฐากูร

Peer avg

15.00%

ข้ อมูลกองทุนรวม

ผู้จัดกำรกองทุนรวม

ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วดั ย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่ อปี )
กองทุน

80 % ของ NAV

ดัชนีชี้วดั :

13.40%

เนื่องจากกองทุนจัดตั้งในปี 2563 ดังนั้นจึงยังไม่มีขอ้ มูล Peer avg ของปี 2563

(1) ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่ วน 60%
(2) ดัชนี ผลตอบแทนรวมของ Bloomberg Barclays Global
Aggregate Corporate Total Return Value
Unhedged USD สัดส่ วน 40%
หมายเหตุ: ข้อ (1) และ (2) ปรับด้วยต้นทุนป้ องกันความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่าเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทนในอัตราส่ วน 90% และปรับด้วย

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่ อปี )

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่

10.00%
5.00%

8.77%

6.90%

3.34% 2.75%

0.00%
2563

กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนี ช้ ีวดั
กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนี ช้ ีวดั

2564

YTD
-24.09

3 เดือน
-7.49

6 เดือน
-11.75

1 ปี
-23.88

-19.80
-18.09
15.71
15.19
3 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

-6.03
-5.61
14.81
16.72
5 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

-8.26
-9.16
16.14
16.64
10 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

-18.83
-17.94
14.67
14.16
ตั้งแต่จดั ตั้ง
-7.94
-3.47
N/A
12.00
11.24

คานวณผลตอบแทนในอัตราส่ วน 10%

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดี ตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต

กำรเข้ ำร่ วมต่ อต้ ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC
หนังสื อชี้ชวนฉบับเต็ม
"ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือ
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่ อง
ได้ในหนังสื อชีช้ วนฉบับเต็ม"

www.aiaim.co.th

AIA-GMA
กำรซื้อหน่ วยลงทุน

ข้ อมูลเชิงสถิติ

กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อ : ทุกวันทาการ
เวลาทาการ : 9.00 - 15.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่า : 10,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่า : 10,000 บาท

วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ
เวลาทาการ : 9.00 - 15.30 น
การขายคืนขั้นต่า : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
หมายเหตุ: T+5 คือ 5 วันทาการ นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการผ่อนผันหรื อภายใน
ระยะเวลาที่ สานักงานกาหนดไว้ในคาสัง่ ผ่อนผันการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกันกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (%ต่ อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม
สู งสุ ดไม่ เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
รวมค่าใช้จ่าย

1.8725
3.1298

-27.64 %
Maximum Drawdown
N/A
Recovering Period
89.74 %
FX Hedging
1.75 %
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน
Sharpe Ratio
N/A
Alpha
N/A
Beta
N/A
Tracking Error
N/A
หมายเหตุ: ข้อมูล maximum drawdown และ recovering period
มาจาก Morningstar

1.3375
1.4659

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (%ของมูลค่ำซื้อขำย)
สู งสุ ดไม่ เกิน

ค่าธรรมเนียม

การขาย
1.605
การรับซื้ อคืน
1.605
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริ ง
หมายเหตุ:

เก็บจริง
1.605
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่จ่ายจริ ง

* ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการขายด้วย

**ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนด้วย
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนี ยม
ในการจัดจาหน่าย (ถ้ามี) ที่เรี ยกเก็บจริ งต้องไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
- กรณี ที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ (กองทุนปลายทาง)
บริ ษทั จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง
ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสื อชี้ชวนแบบเต็มได้ที่ www.aiaim.co.th

สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินทีล่ งทุน

ทรัพย์สินทีล่ งทุน 5 อันดับแรก

Breakdown

%NAV

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

99.68 %

หนี้สินอื่นๆ/สิ นทรัพย์อื่น
ตราสารอนุพนั ธ์

%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD

41.41 %

1.34 %

AIA New Multinationals Fund Class Z USD

28.94 %

-1.02 %

AIA Global Multi-Factor Equity Fund Class Z USD

17.43 %

AIA Global Select Equity Fund Class Z USD

8.24 %

AIA Global Quality Growth Fund Class Z USD

2.73 %

AIA-GMA

กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ ำ 20%

ชื่ อกอง: AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD,

web link : www.aia.com/en/funds-information
ISIN code : LU1982194794
Bloomberg code : AFDFZUC

ชื่ อกอง: AIA New Multinationals Fund Class Z USD ,

web link : www.aia.com/en/funds-information
ISIN code : LU1982193804
Bloomberg code : AFNMZUC

ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำนของกองทุนเปิ ด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่ น ฟันด์ เพิม่ เติม
ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่ อปี )
กองทุน
ดัชนีช้ ีวดั
ค่าเฉลี่ ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของดัชนีช้ ีวดั

1 เดือน
2.30
4.05
N/A
17.69
19.29

คำอธิบำย
Maximum Drawdown

Recovering Period

เปอร์ เซ็นต์ผลขาดทุนสู งสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรื อตั้งแต่จดั ตั้งกองทุนกรณี ที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่ วยที่จุดสู งสุ ด
ไปจนถึงจุดต่าสุ ดในช่วงที่ NAV ต่อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็ นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน
กองทุนรวม
ระยะเวลาการฟื้ นตัว เพือ่ เป็ นข้อมูลให้ผลู ้ งทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ื นกลับมาที่เงินทุนเริ่ มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging

เปอร์ เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน

ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กบั
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า
portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ดั การกองทุนและทาให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผล
การดาเนิ นงานของกองทุนรวมเพือ่ ประเมินความคุม้ ค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว

Sharpe Ratio

อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิม่ ของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk-free rate) เปรี ยบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio
สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิม่ ขึ้นเพือ่ ชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สู งกว่าจะเป็ น
กองทุนที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ ที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ ยงเดียวกัน

Alpha

ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับดัชนี ช้ ีวดั (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนี ช้ ี
วัด ซึ่งเป็ นผลจากประสิ ทธิ ภาพของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหรื อหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta

ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรี ยบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1
แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม
หลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error

อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิ ทธิ ภาพในการเลียนแบบดัชนี ช้ ีวดั โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน
ให้ใกล้เคียงกับดัชนี ช้ ีวดั กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สู ง จะมีอตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ างจากดัชนี ช้ ี วดั มากขึ้น

Yield to Maturity

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน
นามาคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้วดั อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่
ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่ วยมาตรฐานเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่าง
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลกั ษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
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