
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ABCNEXT-A กองทุนเปิดอเบอร์ดนี ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

ค าเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบบัเตม็

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนกลุ่ม Greater China Equity

ดัชนีชี้วัด :
ดัชนี MSCI China All Shares Smid Cap
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่
น้อยกว่า 90% ท้ังนี้เป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน

ระดับความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566

87654321

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั Factsheet

ต่ า                                       สูง

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre
/fund-literature

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน 3.59 3.59 13.87 N/A

ดัชนีชี้วัด 5.17 5.17 12.77 N/A

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 1.14 1.14 6.53 -12.95

ความผันผวนกองทุน 17.60 17.60 24.71 N/A

ความผันผวนดัชนชีี้วัด 15.56 15.56 19.08 N/A

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน N/A N/A N/A 0.32

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A -2.42

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -4.03 -4.75 0.50

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A 25.25

ความผันผวนดัชนชีี้วัด N/A N/A N/A 20.55

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปกัหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน: 13/09/2022
วันเริ่มต้น class: 13/09/2022
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
อายุกองทุน: ไม่ก าหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (13/09/2022)
น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (13/09/2022)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation

(กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน ของบริษัทจดทะเบียน (listed) 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ประกอบกิจการ 
หรือมีรายได้หรือก าไรในสัดส่วนอย่างมีนัยส าคัญจากการด าเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สิน
อย่างมีนัยส าคัญ ในจีน (China) 
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง หมายถึง หุ้นของบริษัทท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ในล าดับท่ีต่ า
กว่า 30th percentile ของตลาดจีนโดยรวม

• ปัจจุบันกองทุนหลักกระจายการลงทุนภายใต้ 4 ธีมหลัก ได้แก่ Aspiration, Green, Health และ
Technology ท่ีจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนรุ่นใหม่ (Next Generation) ของเศรษฐกิจจีน 
ท้ังนี้ ธีมการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต

• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

Presentation Factsheet.pptx


สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% of NAV)

การซ้ือหน่วยลงทนุ
วันท าการซื้อ : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 9.00-15.30 น.
การซื้อครั้งแรกข้ันต่ า :  1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปข้ันต่ า : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน
วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 9.00-13.00 น.
การขายคืนข้ันต่ า : 1,000 บาท/100 หน่วย
ยอดคงเหลือข้ันต่ า : 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5**
(5 วันท าการหลังจากท ารายการขายคืน 
โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ)

หมายเหตุ : กรณีการสับเปลี่ยนเข้า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสนอขายด้วย

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 3.00 1.50

การรับซ้ือคืน 2.00 ยกเว้น

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย มี 300.00 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

ABCNEXT-A

Maximum Drawdown -6.48
Recovering Period                          n/a         
FX Hedging                               92.84%  
Sharpe Ratio n/a
Alpha                                            n/a
Beta                                              n/a 

ข้อมูลเชิงสถิติ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.8725 1.8725

รวมค่าใช้จ่าย 2.6750

หมายเหตุ กองทุนจัดตั้งวันท่ี 13 กันยายน 2565

หมายเหตุ

หน่วยลงทุน 97.10

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก 
(% of NAV)

Aberdeen Standard SICAV I      97.10
- China Next Generation Fund

HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6.40
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A 5.21
AMOY DIAGNOSTICS CO LTD-A 4.72
BEIJING HUAFENG TEST & CON-A 4.56
OPT MACHINE VISION TECH CO-A 4.56

Industrials 30.47
Information Technology 17.48
Consumer Discretionary 15.66
Consumer Staples 14.08
Health Care 13.09

เงินฝากธนาคารและอื่นๆ 2.90



ค าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสดุของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรอืต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถงึระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทุนในชว่งเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพยก์ับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบ่์อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพยท่ี์สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพือ่ชดเชยกับความเสีย่งท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกนั
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรา้งผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนชีี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อยา่งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรพัยใ์นพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรพัย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัยข์องตลาด

การลงทุนในกองทุนอื่นเกนิกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน : Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation Fund
web link : https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature
ISIN code : LU2460029320
Bloomberg code : ABCNGZU:LUX

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0-2352-3333 www.abrdn.com/Thailand

ท่ีอยู่ 179 อาคารบางกอกซีต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ABCNEXT-A

https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature
http://www.s............com/


การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ABCNEXT-SSF           กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรช่ัน ฟันด์ - ชนิดเพ่ือการออม

ค าเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบบัเตม็

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมเพื่อการออม
• กองทุนกลุ่ม Greater China Equity

ดัชนีชี้วัด :
ดัชนี MSCI China All Shares Smid Cap
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพนิิจของ
ผู้จัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 
90% ท้ังนี้เป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน

ระดับความเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2566

87654321

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั Factsheet

ต่ า                                       สูง

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre
/fund-literature

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือ
บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน 3.60 3.60 13.89 N/A

ดัชนีชี้วัด 5.17 5.17 12.77 N/A

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 1.14 1.14 6.53 -12.95

ความผันผวนกองทุน 17.60 17.60 24.71 N/A

ความผันผวนดัชนชีี้วัด 15.56 15.56 19.08 N/A

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน N/A N/A N/A 0.35

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A -2.42

ค่าเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -4.03 -4.75 0.50

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A 25.25

ความผันผวนดัชนชีี้วัด N/A N/A N/A 20.55

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปกัหมุด (%ต่อปี)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน: 13/09/2022
วันเริ่มต้น class: 13/09/2022
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่จ่าย
อายุกองทุน: ไม่ก าหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (13/09/2022)
น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (13/09/2022)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation

(กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน ของบริษัทจดทะเบียน (listed) 
ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง ประกอบกิจการ 
หรือมีรายได้หรือก าไรในสัดส่วนอย่างมีนัยส าคัญจากการด าเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สิน
อย่างมีนัยส าคัญ ในจีน (China) 
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง หมายถึง หุ้นของบริษัทท่ีมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ในล าดับท่ีต่ า
กว่า 30th percentile ของตลาดจีนโดยรวม

• ปัจจุบันกองทุนหลักกระจายการลงทุนภายใต้ 4 ธีมหลัก ได้แก่ Aspiration, Green, Health และ
Technology ท่ีจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนรุ่นใหม่ (Next Generation) ของเศรษฐกิจจีน 
ท้ังนี้ ธีมการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต

• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน
เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
(% of NAV)

การซ้ือหน่วยลงทนุ
วันท าการซื้อ : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 9.00-15.30 น.
การซื้อครั้งแรกข้ันต่ า :  1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปข้ันต่ า : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน
วันท าการขายคืน : ทุกวันท าการ
เวลาท าการ : 9.00-13.00 น.
การขายคืนข้ันต่ า : 1,000 บาท/100 หน่วย
ยอดคงเหลือข้ันต่ า : 1,000 บาท 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 
(5 วันท าการหลังจากท ารายการขายคืน 
โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผูถื้อหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

ABCNEXT-SSF

Maximum Drawdown -6.47
Recovering Period                          n/a         
FX Hedging                               92.84%  
Sharpe Ratio n/a
Alpha                                            n/a
Beta                                              n/a 

ข้อมูลเชิงสถิติ

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.8725 1.8725

รวมค่าใช้จ่าย 2.6750

หมายเหตุ กองทุนจัดตั้งวันท่ี 13 กันยายน 2565

หมายเหตุ

หน่วยลงทุน 97.10

เงินฝากธนาคารและอื่นๆ 2.90

Aberdeen Standard SICAV I       97.10
- China Next Generation Fund

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 3.00 ยกเว้น

การรับซ้ือคืน 2.00 0.00

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

การโอนหน่วย

หมายเหตุ 
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีหลายเงื่อนไข โปรดดูรายละเอียดในหนังสื่อชี้ชวนฉบับเต็ม
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 300 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือ เศษของ 1,000 หน่วย

ทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนหลัก 5 อันดับแรก 
(% of NAV)

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 
(% of NAV) 

HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6.40
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A 5.21
AMOY DIAGNOSTICS CO LTD-A 4.72
BEIJING HUAFENG TEST & CON-A 4.56
OPT MACHINE VISION TECH CO-A 4.56

Industrials 30.47
Information Technology 17.48
Consumer Discretionary 15.66
Consumer Staples 14.08
Health Care 13.09



ค าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสดุของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรอืต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถงึระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทุนในชว่งเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพยก์ับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบ่์อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพยท่ี์สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพือ่ชดเชยกับความเสีย่งท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกนั
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรา้งผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนชีี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อยา่งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของหลักทรพัยใ์นพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพยใ์นพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรพัย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัยข์องตลาด

การลงทุนในกองทุนอื่นเกนิกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ช่ือกองทุน : Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation Fund
web link : https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature
ISIN code : LU2460029320
Bloomberg code : ABCNGZU:LUX

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
โทรศัพท์ : 0-2352-3333 www.abrdn.com/Thailand

ท่ีอยู่ 179 อาคารบางกอกซีต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ABCNEXT-SSF
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