
บริิษััทหลักัทรัิพย์์จัดัการิกองทนุ อเบอร์ิดีน (ปริะเทศไทย์) จัำากดั ขอ้มลู ณ วนัที� 31 มีนาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม /กลุุ่�มกองทุนรวม
• กองทนุริวมตริาสาริทนุ
• กลัุม่ Equity General

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน
• กองทนุมีนโย์บาย์ลังทนุในตริาสาริทนุของบริิษััทจัดทะเบยี์นใน SET แลัะ/หรืิอ maiโดย์เน้นลังทุ

นในตริาสาริทนุของบริิษััทขนาดกลัางแลัะขนาดเลัก็ เพื�อให้มี net exposure ในตริาสาริทนุดงั
กลัา่ว โดย์เฉลัี�ย์ในริอบปีบญัชีีไมน้่อย์กวา่ร้ิอย์ลัะ 80 ของ มลูัคา่ทรัิพย์์สนิสทุธิิของกองทนุริวม

• บริิษััทขนาดกลัางแลัะขนาดเลัก็ หมาย์ถึงึ บริิษััทจัดทะเบยี์นในSET แลัะ/หรืิอ mai ริวมถึงึการิ
จัองซื้ื �อหุ้น IPO ที�มี market capitalization ไมเ่กิน 80,000 ล้ัานบาท ณ วนัทำาการิกอ่นหน้าวนั
ที�ลังทนุ

• กองทนุมีกลัย์ทุธ์ิการิลังทนุมุง่หวงัให้ผลัปริะกอบการิสงูกวา่ดชัีนีชีี �วดั

ผลุ่การดำำาเนินงานแลุ่ะดัำชนีชี �วัดำย้อนหลัุ่ง 5 ปีปฏิทินิ (%ต่�อปี)
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ผลุ่การดำำาเนินงานย้อนหลัุ่งแบบปักหมุดำ (อัต่ราเฉลีุ่�ยต่�อปีสำำาหรับผลุ่การดำำาเนินงานที�แสำดำง
ช�วงเวลุ่าต่ั �งแต่� 1 ปีขึ้้ �นไป)

ตั �งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทนุ 5.34 5.34 4.83 7.31

ดชัีนีชีี �วดั -2.71 -2.71 2.34 -2.40

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั -3.78 -3.78 1.14 -4.22

ความผนัผวนกองทนุ 12.91 12.91 12.65 13.79

ความผนัผวนตวัชีี �วดั 11.72 11.72 10.40 10.58

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั �งแต่จััดตั �ง
กองทุน

กองทนุ 22.51 1.10 3.46 10.31

ดชัีนีชีี �วดั 15.95 1.06 3.54 8.88

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั 12.87 -1.08 1.10

ความผนัผวนกองทนุ 14.93 16.89 14.09 16.38

ความผนัผวนตวัชีี �วดั 17.07 17.80 15.18 18.96

ระดัำบความเสีำ�ยง

เสี�ย์งสงู 
ลังทนุในตริาสาริทนุเป็นหลักัโดย์เฉลัี�ย์ในริอบปีไมน้่อย์กวา่ 80 % ของ NAV

ข้ึ้อมูลุ่กองทุนรวม

วนัจัดทะเบีย์นกองทนุ 02/06/2005
วนัเริิ�มต้น class 02/06/2005
นโย์บาย์การิจัา่ย์เงินปันผลั ไมจ่ัา่ย์เงินปันผลั
อาย์กุองทนุ ไมก่าํหนด 

ผู้จัดัำการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุิณรัิตน์ ภิิย์โย์ดลิักชียั์ (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงธิิดา แซื้แ่ต้ (18/10/2021)

ดำชันีชี �วัดำ

ดชัีนีผลัตอบแทนริวมตลัาดหลักัทรัิพย์์แหง่ปริะเทศไทย์ (SET TRI) 
100.00%

คำาเต่อืน
- การิลังทนุในกองทนุริวมไมใ่ชีก่าริฝากเงิน
- ผลัการิดำาเนินงานในอดตีของกองทนุริวม มไิด้เป็นสิ�งยื์นย์นัถึงึผลัการิ
ดำาเนินงานในอนาคต

การิเข้าร่ิวมตอ่ต้านทจุัริิต มีบริิษััทแมด่แูลัให้ทำาตามกฎหมาย์
จัดัอนัดบักองทนุ Morningstar ««««

หนังสืำอชี �ชวนฉบบัเต่ม็
ผู้ลังทนุสามาริถึศกึษัาเครืิ�องมือบริิหาริความเสี�ย์งด้านสภิาพคลัอ่งได้ใน
หนงัสือชีี �ชีวนฉบบัเตม็

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

ABSM กองทนุเปิดำ อเบอร์ดำนี สำมอลุ่-มดิำแคพ็ -  ชนิดำสำะสำมมูลุ่ค�า

หนงัสอืชีี �ชีวนสว่นสรุิปข้อมลูัสำาคญั Factsheet



ABSM
ข้ึ้อมูลุ่เชงิสำถิติ่ิ

Maximum Drawdown -40.20%
Recovering Period 1ปี 7เดือน

Sharpe Ratio 1.47

Alpha 10.95
Beta 0.75
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ 66.89%

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนในต่�างประเทศ 
(% of NAV)

ไทย์ 100.00

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนในกลุุ่�มอุต่สำาหกรรม 
(% of NAV)

อาหาริแลัะเครืิ�องดื�ม 11.00
การิแพทย์์ 10.84
เทคโนโลัยี์สาริสนเทศแลัะการิสื�อสาริ 10.74
พฒันาอสงัหาริิมทรัิพย์์ 9.14
บริิการิเฉพาะกิจั 8.86

การซืื้ �อหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิซื้ื �อ ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 15.30น.
การิซื้ื �อครัิ �งแริกขั �นตำ�า 1,000 บาท
การิซื้ื �อครัิ �งถึดัไป
ขั �นตำ�า

1,000 บาท

การขึ้ายคืนหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิขาย์คนื ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 13.00น.
การิขาย์คืนขั �นตำ�า 1,000 บาท
ย์อดคงเหลัอืขั �นตำ�า 0 บาท
หนว่ย์คงเหลัอืขั �นตำ�า 100
ริะย์ะเวลัาการิรัิบเงิน
คา่ขาย์คืน

T+2 คือ2 วนัทำาการิหลังัจัาก
วนัทำาริาย์การิขาย์คนื

หมายเหตุ่

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากกองทุนรวม (% ต่�อปีขึ้อง NAV)

คา่ธิริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธิริริมเนีย์มการิจัดัการิ 1.8725 1.8725
ริวมคา่ใช้ีจัา่ย์ 2.6750 2.0300

หมายเหตุ่

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากผู้ถืิอหน�วย (% ขึ้องมูลุ่ค�าซืื้ �อขึ้าย)

คา่ธิริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธิริริมเนีย์มเสนอขาย์ 1.00 1.00
คา่ธิริริมเนีย์มรัิบซืื้ �อคืน 0.00 0.00
การิสบัเปลัี�ย์นหนว่ย์ลังทนุเข้า 0.00 0.00
คา่ธิริริมเนีย์มสบัเปลัี�ย์นออก 0.00 0.00
คา่ธิริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์

หมายเหตุ่
-กริณีสบัเปลัี�ย์นเข้า ผู้ ถืึอหนว่ย์ลังทนุจัะต้องเสีย์คา่ธิริริมเนีย์มเสนอขาย์ด้วย์
-คา่ธิริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์ลังทนุ เรีิย์กเก็บ 50 บาทตอ่ 1,000 หนว่ย์ หรืิอ เศษัของ 1,000 หนว่ย์

สัำดำสำ�วนประเภททรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ (% of NAV)

ตริาสาริทนุ 93.75
เงินฝากธินาคาริแลัะอื�นๆ 6.25

ทรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ 5 อันดำบัแรก (% of NAV)

บมจั.เอสไอเอสบี 8.86
บมจั.ฮิิวแมนิก้า 8.15
บมจั. โริงพย์าบาลัพริะริามเก้า 8.00
บมจั. ดบับลัวิเอชีเอ คอร์ิปอเริชีั�น 6.89
บมจั.ออิอน ธินสนิทรัิพย์์ (ไทย์แลันด์) 6.75

หมายเหต ุ: อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ ณ วนัที� 30 ธ.ค. 2565



ABSM
การลุ่งทุนในกองทุนอื�นเกนิกว�า 20 %  (กองในประเทศแลุ่ะกองต่�างประเทศ)

ชืี�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ชืี�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ชืี�อกองทนุ ไมมี่ ISIN code

Bloomberg code
ชืี�อกองทนุ ไมมี่ ISIN code

Bloomberg code

คำาเต่อืน
Maximum Drawdown เปอร์ิเซื้น็ต์ผลัขาดทนุสงูสดุของกองทนุริวมในริะย์ะเวลัา 5 ปีย้์อนหลังั (หรืิอตั �งแตจ่ัดัตั �งกองทนุกริณีที�ย์งัไมค่ริบ 5 ปี) โดย์วดัจัากริะดบั NAV ตอ่หนว่ย์ที�จัดุ
สงูสดุไปจันถึงึจัดุตำ�าสดุในชีว่งที� NAV ตอ่หนว่ย์ปรัิบตวัลัดลัง คา่ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูัที�ชีว่ย์ให้ทริาบถึงึความเสี�ย์งที�อาจัจัะขาดทนุจัากการิลังทนุในกองทนุริวม 
Recovering Period ริะย์ะเวลัาการิฟืื้�นตวั เพื�อเป็นข้อมลูัให้ผู้ลังทนุทริาบถึงึริะย์ะเวลัาตั �งแตก่าริขาดทนุสงูสดุจันถึงึริะย์ะเวลัาที�ฟืื้�นกลับัมาที�เงินทนุเริิ�มต้นใช้ีริะย์ะเวลัานานเทา่ใด 
FX Hedging เปอร์ิเซื้น็ต์ของการิลังทนุในสกลุัเงินตา่งปริะเทศที�มีการิปอ้งกนัความเสี�ย์งจัากอตัริาแลักเปลัี�ย์น 
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ ความถีึ�ของการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตกองทนุในชีว่งเวลัาใดชีว่งเวลัาหนึ�ง โดย์คำานวณจัากมลูัคา่ที�ตำ�ากวา่ริะหวา่งผลัริวมของมลูัคา่การิซืื้ �อหลักั
ทรัิพย์์กบัผลัริวมของมลูัคา่การิขาย์หลักัทรัิพย์์ของกองทนุริวมในริอบริะย์ะเวลัา 1 ปีหาริด้วย์มลูัคา่ NAV ของกองทนุริวมเฉลัี�ย์ในริอบริะย์ะเวลัาเดีย์วกนั กองทนุริวมที�มีคา่ portfolio 
turnover สงู บง่ชีี �ถึงึการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์บอ่ย์ครัิ �งของผู้จัดัการิกองทนุแลัะทำาให้มีต้นทนุการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ที�สงู จังึต้องพิจัาริณาเปรีิย์บเทีย์บกบัผลัการิดำาเนินงานของกองทนุ
ริวมเพื�อปริะเมิน ความคุ้มคา่ของการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ดงักลัา่ว 
Sharpe Ratio อตัริาสว่นริะหวา่งผลัตอบแทนสว่นเพิ�มของกองทนุริวมเปรีิย์บเทีย์บกบัความเสี�ย์งจัากการิลังทนุ โดย์คำานวณจัากผลัตา่งริะหวา่งอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวม
กบั อตัริาผลัตอบแทนที�ปริาศจัากความเสี�ย์ง (risk-free rate) เปรีิย์บเทีย์บกบัคา่เบี�ย์งเบนมาตริฐาน (standard deviation) ของกองทนุริวม คา่ Sharpe Ratio สะท้อนถึงึอตัริาผลั
ตอบแทนที�กองทนุริวมควริได้รัิบเพิ�มขึ �นเพื�อชีดเชีย์กบัความเสี�ย์งที�กองทนุริวมรัิบมา โดย์กองทนุริวมที�มีคา่ Sharpe Ratio สงูกวา่จัะเป็นกองทนุที�มีปริะสทิธิิภิาพในการิบริิหาริจัดัการิ
ลังทนุที�ดีกวา่ เนื�องจัากได้รัิบผลัตอบแทนสว่นเพิ�มที�สงูกวา่ภิาย์ใต้ริะดบัความเสี�ย์งเดีย์วกนั 
Alpha ผลัตอบแทนสว่นเกินของกองทนุริวมเมื�อเปรีิย์บเทีย์บกบัดชัีนีชีี �วดั (benchmark) โดย์คา่ Alpha ที�สงู หมาย์ถึงึ กองทนุสามาริถึสร้ิางผลัตอบแทนได้สงูกวา่ดชัีนีชีี �วดั ซื้ึ�งเป็นผลั
จัากปริะสทิธิิภิาพของผู้จัดัการิกองทนุในการิคดัเลัือกหรืิอหาจังัหวะเข้าลังทนุในหลักัทรัิพย์์ได้อย์า่งเหมาะสม 
Beta ริะดบัแลัะทิศทางการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของหลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุ โดย์เปรีิย์บเทีย์บกบัอตัริาการิเปลัี�ย์นแปลังของตลัาด Beta น้อย์กวา่ 1 แสดงวา่
 หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนน้อย์กวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ 
หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนมากกวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด 
Tracking Error อตัริาผลัตอบแทนของกองทนุมีปริะสทิธิิภิาพในการิเลัีย์นแบบดชัีนีชีี �วดั โดย์หาก tracking error ตำ�า หมาย์ถึงึกองทนุริวมมีปริะสทิธิิภิาพในการิสร้ิางผลัตอบแทนให้
ใกล้ัเคีย์งกบัดชัีนีชีี �วดั กองทนุริวมที�มีคา่ tracking error สงู จัะมีอตัริาผลัตอบแทนโดย์เฉลัี�ย์หา่งจัากดชัีนีชีี �วดัมากขึ �น 
Yield to Maturity อตัริาผลัตอบแทนจัากการิลังทนุในตริาสาริหนี �โดย์ถืึอจันคริบกำาหนดอาย์ ุซื้ึ�งคำานวณจัากดอกเบี �ย์ที�จัะได้รัิบในอนาคตตลัอดอาย์ตุริาสาริแลัะเงินต้นที�จัะได้รัิบคืน
 นำามาคดิลัดเป็นมลูัคา่ปัจัจับุนั โดย์ใช้ีวดัอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวมตริาสาริหนี � คำานวณจัากคา่เฉลัี�ย์ถ่ึวงนำ �าหนกัของ Yield to Maturity ของตริาสาริหนี �แตล่ัะตวัที�กองทนุมี
 การิลังทนุ แลัะเนื�องจัาก Yield to Maturity มีหนว่ย์มาตริฐานเป็นเปอร์ิเซื้น็ต์ตอ่ปี จังึสามาริถึนำาไปใช้ีเปรีิย์บเทีย์บอตัริาผลัตอบแทนริะหวา่งกองทนุริวมตริาสาริหนี �ที�มีนโย์บาย์ถืึอ
คริองตริาสาริหนี �จันคริบกำาหนดอาย์แุลัะมีลักัษัณะการิลังทนุที�ใกล้ัเคีย์งกนัได้

สำอบถิามข้ึ้อมูลุ่เพิ�มเต่มิโปรดำต่ดิำต่�อ
บริิษััท หลักัทรัิพย์์จัดัการิกองทนุ อเบอร์ิดีน (ปริะเทศไทย์) จัำากดั 
โทริ  662 352 3388   https://www.abrdn.com/th-th/investor 
อาคาริบางกอกซื้ตีิ �ทาวเวอร์ิ ชีั �น 28 เลัขที� 179  ถึนนสาทริใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทริ กรุิงเทพฯ 10120



ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม
▪ กองทุนรวมตราสารทุน
▪ กองทุนรวมเพื่อการออม
▪ กลุ่ม Equity General

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ Factsheet

ชนิดเพ่ือการออม
ABSM-SSF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดเพื่อการออม

ระดับความเสี่ยง

ต่ า สูง1 2 3 4 5 6 7 8

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเปน็หลกัโดยเฉลีย่ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของ NAV

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
(อัตราเฉลี่ยต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานที่แสดงช่วงเวลาต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป)

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทุน 5.34 5.34 N/A N/A

ดัชนีชี้วัด -2.71 -2.71 N/A N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -3.78 -3.78 1.14 -4.22

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

กองทุน N/A N/A N/A 4.99

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A 0.12

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 12.87 -1.08 1.10

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน 02/06/2005
วันเริ่มต้น class 14/11/2022
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน ไม่ก าหนด

ผู้จัดการกองทุน
น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (01/12/2021)
น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18/10/2021)

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

ค าเตือน
▪ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
▪ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยเน้นลงทุน

ในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

▪ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai รวมถึงการจอง
ซื้อหุ้น IPO ท่ีมี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันท าการก่อนหน้าวันท่ี
ลงทุน

▪ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ดัชนีช้ีวัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET TRI) 100.00%
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การซ้ือหน่วยลงทุน

วันท าการซื้อ ทุกวันท าการ

เวลาท าการ 9.00 – 15.30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ า 1,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ า 1,000 บาท

การขายคืนหนว่ยลงทนุ

วันท าการขายคืน ทุกวันท าการ

เวลาท าการ 9.00 – 13.00 น.

การขายคืนขั้นต่ า 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ า 1,000 บาท

ระยะเวลาการรับ
เงินค่าขายคืน

T+2 คือ 2 วันท าการ
หลังจากวันท ารายการขายคืน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -1.24

Recovering Period n/a

Sharpe Ratio n/a

Alpha n/a

Beta n/a

อัตราส่วนหมุนเวียน 66.89%

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.8725 1.8725

รวมค่าใช้จ่าย 2.6750 0.2300*

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมต้ังแต่วันท่ี 14 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ย (% ของมูลค่าซ้ือขาย)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย 1.00 ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 2.00 ดูหมายเหตุ

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษทัจัดการอืน่เรียกเก็บ 1% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีหลายเง่ือนไข โปรดดูรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(% of NAV)

ไทย 100.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

อาหารและเครื่องดื่ม 11.00

การแพทย์ 10.84

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 10.74

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 9.14

บริการเฉพาะกิจ 8.86

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ (% of NAV)

ตราสารทุน 93.75

เงินฝากธนาคารและอื่นๆ 6.25

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก (% of NAV)

บมจ.เอสไอเอสบี 8.86

บมจ.ฮิวแมนิก้า 8.15

บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 8.00

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 6.89

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 6.75

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565
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การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน ไม่มี weblink

ชื่อกองทุน ไม่มี weblink

ชื่อกองทุน ไม่มี ISIN code
Bloomberg code

ชื่อกองทุน ไม่มี ISIN code
Bloomberg code

ค าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่ าสุดในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟื้นกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศท่ีมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทุนในชว่งเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง 
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ี
กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนนอ้ยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบก าหนดอายุ ซึ่งค านวณจากดอกเบ้ียท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นท่ีจะไ ด้รับคืน 
น ามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวท่ีกองทุนมี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีมีนโยบายถือครอง
ตราสารหนี้จนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียงกันได้
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