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บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีนี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

ABSM

กองทุุนเปิิ ด อเบอร์์ ดีนี สมอล-มิิดแค็็พ

ประเภทกองทุุนรวม /กลุ่� ่มกองทุุนรวม
•

•

ระดัับความเสี่่�ยง

กองทุุนรวมตราสารทุุน
กลุ่่�ม Equity General

นโยบายและกลยุุทธ์์ การลงทุุน
•

•

•

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนใน SET และ/หรือ maiโดยเน้น
ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือ� ให้มี net exposure ในตราสารทุน
ดังกล่าว โดยเฉลีย� ในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
รวม
บริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษทั จดทะเบียนในSET และ/หรือ mai รวมถึงการ
จองซือ� หุน้ IPO ทีม� ี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทําการก่อนหน้าวันที�
ลงทุน
กองทุุนมีีกลยุุทธ์์การลงทุุนมุ่่�งหวัังให้้ ผลประกอบการสููงกว่่าดััชนีชี้้ี �วััด

ผลการดำำ�เนิินงานและดััชนีีชี้้วั� ดย้
ั ้ อนหลััง 5 ปีี ปฏิิทินิ (%ต่่อปีี )
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กองทุุน
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ดััชนีีชี้้ �วััด

ดััชนีีชี้้ �วััด
ค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มเดีียวกััน
ความผัันผวนกองทุุน
ความผัันผวนตััวชี้้ �วััด

กองทุุน
ดััชนีีชี้้ �วััด
ค่่าเฉลี่่�ยในกลุ่่�มเดีียวกััน
ความผัันผวนกองทุุน
ความผัันผวนตััวชี้้ �วััด

วัันจดทะเบีียนกองทุุน
วัันเริ่่�มต้้ น class
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
อายุุกองทุุน

02/06/2005
02/06/2005
ไม่่จ่า่ ยเงิินปัันผล
ไม่กาํ หนด

1 น.ส. ดรุุณรััตน์์ ภิิยโยดิิลกชััย (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงธิิดา แซ่่แต้้ (18/10/2021)

-9.61

2563

2564

Peer_average

ผลการดำำ�เนิินงานย้้ อนหลัังแบบปัั กหมุุด (อััตราเฉลี่่�ยต่่อปีี สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานที่่�แสดง
ช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ 1 ปีี ขึ้้น� ไป)
กองทุุน

ข้้ อมููลกองทุุนรวม

ผู้้�จััดการกองทุุนรวม

2.69
-1.32

-4.85

เสี่่�ยงสููง
ลงทุุนในตราสารทุุนเป็็ นหลัักโดยเฉลี่่�ยในรอบปีี ไม่่น้้อยกว่่า 80 % ของ NAV

ตั้้�ง แต่่ ต้้ น ปีี
2.61
1.44
-0.61
14.83
10.79

3 เดืื อ น
-4.08
0.38
-0.21
13.89
9.32

3 ปีี

5 ปีี

7.57
4.02
1.78
19.40
20.82

0.35
2.31
-0.17
16.80
17.91

6 เดืื อ น
-2.76
-0.54
-1.54
13.76
10.23

1 ปีี
6.80
7.20
5.01
14.46
10.79

10 ปีี ตั้้�ง แต่่ จััด ตั้้�ง
กองทุุ น
5.08
10.17
5.42
9.10
3.49
14.39
16.46
15.37
19.12

ดััชนีีชี้้วั� ดั

ดััชนีผี ลตอบแทนรวมตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET TRI)
100.00%

คำำ�เตืือน

- การลงทุุนในกองทุุนรวมไม่่ใช่่การฝากเงิิน
- ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตของกองทุุนรวม มิิได้้ เป็็ นสิ่่�งยืืนยัันถึึงผลการ
ดำำ�เนิินงานในอนาคต
การเข้้ าร่่วมต่่อต้้ านทุุจริิต
มีีบริิษัทั แม่่ดูแู ลให้้ ทำ�ำ ตามกฎหมาย
««««
จััดอัันดัับกองทุุน Morningstar

หนัังสืือชี้้�ชวนฉบัับเต็็ม

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาเครื่่� องมืือบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่องได้้ ใน
หนัังสืือชี้้ �ชวนฉบัับเต็็ม

https://www.abrdn.com/th-th/investor

ABSM
การซื้้อ� หน่่วยลงทุุน
วัันทำำ�การซื้้ �อ
เวลาทำำ�การ
การซื้้ �อครั้้�งแรกขั้้�นต่ำำ��
การซื้้ �อครั้้�งถััดไป
ขั้้�นต่ำำ��

การขายคืืนหน่่วยลงทุุน
ทุุกวัันทำำ�การ
9.00น. - 15.30น.
1,000 บาท
1,000 บาท

วัันทำำ�การขายคืืน
เวลาทำำ�การ
การขายคืืนขั้้�นต่ำำ��
ยอดคงเหลืือขั้้�นต่ำำ��
หน่่วยคงเหลืือขั้้�นต่ำำ��
ระยะเวลาการรัับเงิิน
ค่่าขายคืืน

ทุุกวัันทำำ�การ
9.00น. - 13.00น.
1,000 บาท
0 บาท
100
T+2 คืือ2 วัันทำำ�การหลัังจาก
วัันทำำ�รายการขายคืืน

ข้้ อมููลเชิิงสถิิติิ

Maximum Drawdown
Recovering Period
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนการลงทุุน

-41.72%
1ปีี 7เดืือน
0.43
5.76
0.88
46.47%
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หมายเหตุุ

ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุนรวม (% ต่่อปีี ของ NAV)
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
รวมค่่าใช้้ จ่า่ ย

หมายเหตุุ

สููงสุุดไม่่เกิิน
1.8725
2.6750

ค่่าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�ถืือหน่่วย (% ของมููลค่่ าซื้อ้ � ขาย)
ค่่าธรรมเนีียม
ค่่าธรรมเนีียมเสนอขาย
ค่่าธรรมเนีียมรัับซื้้ �อคืืน
การสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุนเข้้ า
ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่�ยนออก
ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วย

สููงสุุดไม่่เกิิน
1.00
0.00
0.00
0.00

การจััดสรรการลงทุุนในต่่างประเทศ
(% of NAV)

เก็็บจริิง
1.8725
2.0700

ไทย

เก็็บจริิง
1.00
0.00
0.00
0.00

การจััดสรรการลงทุุนในกลุ่� ่มอุุตสาหกรรม
(% of NAV)
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
พาณิิชย์์
การแพทย์์
เงิินทุุนและหลัักทรััพย์์
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม

หมายเหตุุ

-กรณีีสับั เปลี่่�ยนเข้้ า ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนจะต้้ องเสีียค่่าธรรมเนีียมเสนอขายด้้ วย
-ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วยลงทุุน เรีี ยกเก็็บ 50 บาทต่่อ 1,000 หน่่วย หรืื อ เศษของ 1,000 หน่่วย

สััดส่่ วนประเภททรััพย์์ สินิ ที่่�ลงทุุน (% of NAV) ทรััพย์์ สินิ ที่่�ลงทุุน 5 อัันดัับแรก (% of NAV)
ตราสารทุุน
เงิินฝากธนาคารและอื่่�นๆ

95.90 บมจ.อิิออน ธนสิินทรััพย์์ (ไทยแลนด์์)
4.10 บมจ.ฮิิวแมนิิก้้า
บมจ.เอสไอเอสบีี
บมจ.โฮม โปรดัักส์์ เซ็็นเตอร์์
บมจ.เซ็็นทรััลพัฒ
ั นา

7.09
6.98
6.73
6.26
6.20

100.00

14.96
12.20
10.30
9.02
8.35

ABSM
การลงทุุนในกองทุุนอื่่�นเกิินกว่่า 20 % (กองในประเทศและกองต่่างประเทศ)
ชื่่อ� กองทุุน
ชื่่อ� กองทุุน
ชื่่อ� กองทุุน

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

ชื่่อ� กองทุุน

ไม่่มีี

weblink
weblink
ISIN code
Bloomberg code
ISIN code
Bloomberg code

คำำ�เตืือน

Maximum Drawdown เปอร์์ เซ็็นต์์ผลขาดทุุนสููงสุุดของกองทุุนรวมในระยะเวลา 5 ปีี ย้้อนหลััง (หรืื อตั้้�งแต่่จัดั ตั้้�งกองทุุนกรณีีที่่�ยังั ไม่่ครบ 5 ปีี ) โดยวััดจากระดัับ NAV ต่่อหน่่วยที่่�จุดุ
สููงสุุดไปจนถึึงจุุดต่ำำ��สุดุ ในช่่วงที่่� NAV ต่่อหน่่วยปรัับตััวลดลง ค่่า Maximum Drawdown เป็็ นข้้ อมููลที่่�ช่ว่ ยให้้ ทราบถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจจะขาดทุุนจากการลงทุุนในกองทุุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้้น� ตััว เพื่่�อเป็็ นข้้ อมููลให้้ ผู้้�ลงทุุนทราบถึึงระยะเวลาตั้้�งแต่่การขาดทุุนสููงสุุดจนถึึงระยะเวลาที่่�ฟื้้น� กลัับมาที่่�เงิินทุุนเริ่่� มต้้ นใช้้ ระยะเวลานานเท่่าใด
FX Hedging เปอร์์ เซ็็นต์์ของการลงทุุนในสกุุลเงิินต่่างประเทศที่่�มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนการลงทุุน ความถี่่�ของการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตกองทุุนในช่่วงเวลาใดช่่วงเวลาหนึ่่�ง โดยคำำ�นวณจากมููลค่่าที่่�ต่ำำ��กว่่าระหว่่างผลรวมของมููลค่่าการซื้้ �อหลััก
ทรััพย์์กับั ผลรวมของมููลค่่าการขายหลัักทรััพย์์ของกองทุุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีี หารด้้ วยมููลค่่า NAV ของกองทุุนรวมเฉลี่่�ยในรอบระยะเวลาเดีียวกััน กองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ portfolio
turnover สููง บ่่งชี้้ �ถึึงการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์บ่อ่ ยครั้้�งของผู้้�จััดการกองทุุนและทำำ�ให้้ มีีต้้นทุุนการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ที่่�สูงู จึึงต้้ องพิิจารณาเปรีี ยบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุน
รวมเพื่่�อประเมิิน ความคุ้้�มค่่าของการซื้้ �อขายหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าว
Sharpe Ratio อััตราส่่วนระหว่่างผลตอบแทนส่่วนเพิ่่�มของกองทุุนรวมเปรีี ยบเทีียบกัับความเสี่่�ยงจากการลงทุุน โดยคำำ�นวณจากผลต่่างระหว่่างอััตราผลตอบแทนของกองทุุนรวม
กัับ อััตราผลตอบแทนที่่�ปราศจากความเสี่่�ยง (risk-free rate) เปรีี ยบเทีียบกัับค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุุนรวม ค่่า Sharpe Ratio สะท้้ อนถึึงอััตราผล
ตอบแทนที่่�กองทุุนรวมควรได้้ รัับเพิ่่�มขึ้้ �นเพื่่�อชดเชยกัับความเสี่่�ยงที่่�กองทุุนรวมรัับมา โดยกองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ Sharpe Ratio สููงกว่่าจะเป็็ นกองทุุนที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการบริิ หารจััดการ
ลงทุุนที่่�ดีีกว่่า เนื่่�องจากได้้ รัับผลตอบแทนส่่วนเพิ่่�มที่่�สูงู กว่่าภายใต้้ ระดัับความเสี่่�ยงเดีียวกััน
Alpha ผลตอบแทนส่่วนเกิินของกองทุุนรวมเมื่่�อเปรีี ยบเทีียบกัับดััชนีีชี้้ �วััด (benchmark) โดยค่่า Alpha ที่่�สูงู หมายถึึง กองทุุนสามารถสร้้างผลตอบแทนได้้ สูงู กว่่าดััชนีีชี้้ �วััด ซึ่่ง� เป็็ นผล
จากประสิิทธิิภาพของผู้้�จััดการกองทุุนในการคััดเลืือกหรืื อหาจัังหวะเข้้ าลงทุุนในหลัักทรััพย์์ได้้ อย่่างเหมาะสม
Beta ระดัับและทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของหลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุน โดยเปรีี ยบเทีียบกัับอััตราการเปลี่่�ยนแปลงของตลาด Beta น้้ อยกว่่า 1 แสดงว่่า
หลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุนมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนน้้ อยกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ของตลาด Beta มากกว่่า 1 แสดงว่่า
หลัักทรััพย์์ในพอร์์ ตการลงทุุนมีีการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนมากกว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราผลตอบแทนของกลุ่่�มหลัักทรััพย์์ของตลาด
Tracking Error อััตราผลตอบแทนของกองทุุนมีีประสิิทธิิภาพในการเลีียนแบบดััชนีีชี้้ �วััด โดยหาก tracking error ต่ำำ�� หมายถึึงกองทุุนรวมมีีประสิิทธิิภาพในการสร้้างผลตอบแทนให้้
ใกล้้ เคีียงกัับดััชนีีชี้้ �วััด กองทุุนรวมที่่�มีีค่า่ tracking error สููง จะมีีอัตั ราผลตอบแทนโดยเฉลี่่�ยห่า่ งจากดััชนีีชี้้ �วััดมากขึ้้ �น
Yield to Maturity อััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนในตราสารหนี้้ �โดยถืือจนครบกำำ�หนดอายุุ ซึ่่ง� คำำ�นวณจากดอกเบี้้ �ยที่่�จะได้้ รัับในอนาคตตลอดอายุุตราสารและเงิินต้้ นที่่�จะได้้ รัับคืืน
นำำ�มาคิิดลดเป็็ นมููลค่่าปัั จจุบัุ นั โดยใช้้ วัดั อััตราผลตอบแทนของกองทุุนรวมตราสารหนี้้ � คำำ�นวณจากค่่าเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ ��หนัักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้้ �แต่่ละตััวที่่�กองทุุนมีี
การลงทุุน และเนื่่�องจาก Yield to Maturity มีีหน่่วยมาตรฐานเป็็ นเปอร์์ เซ็็นต์์ต่อ่ ปีี จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้ เปรีี ยบเทีียบอััตราผลตอบแทนระหว่่างกองทุุนรวมตราสารหนี้้ �ที่่�มีีนโยบายถืือ
ครองตราสารหนี้้ �จนครบกำำ�หนดอายุุและมีีลักั ษณะการลงทุุนที่่�ใกล้้ เคีียงกัันได้้

สอบถามข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดติิดต่่อ

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีีน (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
โทร 662 352 3388 https://www.abrdn.com/th-th/investor
อาคารบางกอกซิิตี้้ �ทาวเวอร์์ ชั้้�น 28 เลขที่่� 179 ถนนสาทรใต้้
แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จากัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ
ประเภทกองทุนรวม /กลุ่มกองทุนรวม

ชนิดเพื่อการออม
ABSM-SSF
ระดับความเสี่ยง

▪ กองทุนรวมตราสารทุน
▪ กองทุนรวมเพื่อการออม
▪ กลุ่ม Equity General

ต่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
เสี่ยงสูง

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษ ัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยเน้ น ลงทุ น
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนดังกล่าว
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
▪ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง บริษ ัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai รวมถึงการจอง
ซื้อหุ้น IPO ที่มี market capitalization ไม่เกิน 80,000 ล้ า นบาท ณ วั น ท าการก่ อ นหน้ า วั น ที่
ลงทุน
▪ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

2 มิถุนายน 2548
14 พฤศจิกายน 2565
ไม่จ ่ายเงินปันผล
ไม่กาหนด

ผู้จัดการกองทุน
น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย (1 ธันวาคม 2564)
น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้ (18 ตุลาคม 2564)

ดัชนีชี้วัด
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(SET TRI) 100.00%

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
(อัตราเฉลี่ยต่อปีสาหรับผลการดาเนินงานทีแ่ สดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
ตั้งแต่ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

คาเตือน
1 ปี

กองทุน

N/A

N/A

N/A

N/A

ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-0.61

-0.21

-1.54

5.01

ความผันผวนกองทุน

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

3 ปี

5 ปี

10 ปี

▪
▪

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อ ต้านทุจริต มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

กองทุน

N/A

N/A

N/A

-0.51

ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

0.83

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

1.78

-0.17

3.49

ความผันผวนกองทุน

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนตัวชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

www.abrdn.com/th-th/investor
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริ ห าร ค วาม เสี่ ย งด้ า น
สภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ABSM-SSF
การซื้อ หน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันท าการซื้อ

ทุกวันท าการ

เวลาท าการ

9.00 – 15.30 น.

วันท าการขายคืน

ข้อ มูลเชิงสถิติ
ทุกวันท าการ

เวลาท าการ

9.00 – 13.00 น.

Maximum Drawdown

n/a

Recovering Period

n/a

การซื้อครั้งแรกขั้นต่า

1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่า

1,000 บาท

Sharpe Ratio

n/a

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่า

1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่า

1,000 บาท

Alpha

n/a

Beta

n/a

ระยะเวลาการรับ
เงินค่าขายคืน

T+2 คือ 2 วันทาการ
หลังจากวันท ารายการขายคืน

หมายเหตุ

อัตราส่วนหมุนเวียน

46.47

หมายเหตุ : อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน รวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน

เก็บ จริง

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(% of NAV)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.8725

1.8725

ไทย

รวมค่าใช้จ่าย

2.6750

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% of NAV)

ค่าธรรมเนียมเสนอขาย

1.00

ไม่เรียกเก็บ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14.96

ค่าธรรมเนียมรับ ซื้อคืน

2.00

ดูห มายเหตุ

พาณิชย์

12.20

การสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

0.00

0.00

การแพทย์

10.30

ค่าธรรมเนียม

100.00

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือ หน่วย (% ของมูลค่าซื้อ ขาย)
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสับ เปลี่ยนออก

เงินทุนและหลักทรัพย์

9.02

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

อาหารและเครื่องดื่ม

8.35

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บเว้นแต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่นเรียกเก็บ 1% ของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้า
- ค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มีหลายเงื่อนไข โปรดดูร ายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน เรียกเก็บ 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
สัดส่วนประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน (% of NAV)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับ แรก (% of NAV)

ตราสารทุน

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

7.09

บมจ.ฮิวแมนิก้า

6.98

บมจ.เอสไอเอสบี

6.73

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

6.26

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

6.20

เงินฝากธนาคารและอื่นๆ

95.90
4.10

ABSM-SSF
การลงทุน ในกองทุน อื่น เกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน

ไม่มี

weblink

ชื่อกองทุน

ไม่มี

weblink

ชื่อกองทุน

ไม่มี

ISIN code
Bloomberg code

ชื่อกองทุน

ไม่มี

ISIN code
Bloomberg code

คาอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ค รบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด
ไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ร ะยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่ม ีค ่า portfolio turnover สูง
บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทาให้ม ีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนิ น งานของกองทุ น ร วมเพื่ อ ปร ะเมิ น
ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน ร วมกั บ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่
กองทุนรวมควรได้ร ับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่ม ีค ่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่ม ีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุ น ที่ ดี ก ว่ า
เนื่องจากได้ร ับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ร ะดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็น ผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศ ทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเที ย บกั บ อั ต ร าการ เปลี่ ย นแปลงของตลาด Beta น้ อ ยกว่ า 1 แสดงว่ า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดBeta มากกว่า 1 แสดงว่ า หลั ก ทรั พ ย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม หลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิ ท ธิ ภ าพในการ สร้ า งผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่ม ีค ่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งค านวณจากดอกเบี้ยที่จะได้ร ับในอนาคตตลอดอายุ ต ร าสาร และเงิ น ต้ น ที่ จ ะได้ ร ั บ คื น
นามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนั ก ของ Yield to Maturity ของตร าสาร หนี้ แ ต่ ล ะตั ว ที่ ก องทุ น มี
การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถื อ ค ร อง
ตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จากัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28
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