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

ประเภทกองทุนรวม /กลุุ่�มกองทุนรวม
• กองทนุริวมผสม
• กลัุม่ Aggressive Allocation

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน
• ลังทนุในหลักัทรัิพย์์แลัะหรืิอทรัิพย์์สนิอนัเป็นหรืิอเกี�ย์วข้องกบัตริาสาริแหง่ทนุแลัะตริาสาริก่�งหนี �

ก่�งทนุริวมทั �งตริาสาริแหง่หนี �ทั �งทางภาครัิฐบาลั รัิฐวสิาหกิจั แลัะภาคเอกชน แลัะหลักัทรัิพย์์
หรืิอตริาสาริแหง่หนี �ที�เสนอขาย์ในตา่งปริะเทศที�เป็นเงินสกลุับาท

• กองทนุอาจัลังทนุในหนว่ย์ลังทนุของกองทนุริวมอสงัหาริิมทรัิพย์์หรืิอหนว่ย์ทรัิสต์ของทรัิสต์
เพื�อการิลังทนุในอสงัหาริิมทรัิพย์์ (REITs) หรืิอหนว่ย์ลังทนุของกองทนุริวมโคริงสร้ิางพื �นฐาน
 (Infrastructure fund)

• ผู้จัดัการิกองทนุสามาริถปรัิบกลัย์ทุธ์์การิลังทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการิณ์ในแตล่ัะขณะได้โดย์
คำานง่ถง่ผลัปริะโย์ชน์ของผู้ถือหนว่ย์เป็นสำาคญั

• กองทนุมีกลัย์ทุธ์์การิลังทนุมุง่หวงัให้ผลัปริะกอบการิสงูกวา่ดชันีชี �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 2.21 2.21 3.55 2.66

ดชันีชี �วดั 0.23 0.23 3.79 0.74

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั -1.83 -1.83 2.07 -5.70

ความผนัผวนกองทนุ 4.31 4.31 4.15 4.66

ความผนัผวนตวัชี �วดั 4.21 4.21 3.85 4.83

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

กองทนุ 4.31 N/A N/A 0.23

ดชันีชี �วดั 5.88 N/A N/A 1.62

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั 11.19 -0.50 1.29

ความผนัผวนกองทนุ 5.64 N/A N/A 6.63

ความผนัผวนตวัชี �วดั 6.34 N/A N/A 7.14

ระดัำบความเสีำ�ยง

เสี�ย์งปานกลัางคอ่นข้างสงู 
ลังทนุในตริาสาริทนุ ตริาสาริหนี �แลัะ/หรืิอทรัิพย์์สนิทางเลัอืกโดย์มีสดัสว่น
การิลังทนุในตริาสาริทนุน้อย์กวา่ 80 % ของ NAV

ข้ึ้อมูลุ่กองทุนรวม

วนัจัดทะเบีย์นกองทนุ 20/08/2019
วนัเริิ�มต้น class 20/08/2019
นโย์บาย์การิจัา่ย์เงินปันผลั ไมจ่ัา่ย์เงินปันผลั
อาย์กุองทนุ ไมก่าํหนด 

ผู้จัดัำการกองทุนรวม

1 นาย์ พงค์ธ์าริิน ทรัิพย์านนท์ (20/08/2019)
2 น.ส. ดรุิณรัิตน์ ภิย์โย์ดลิักชยั์ (01/12/2021)

ดำชันีชี �วัดำ

ดชันีผลัตอบแทนริวมตลัาดหลักัทรัิพย์์แหง่ปริะเทศไทย์ (SET TRI) 
35.00%
ผลัตอบแทนริวมของดชันีพนัธ์บตัริรัิฐบาลัริะย์ะสั �นของสมาคมตลัาด
ตริาสาริหนี �ไทย์ 29.25%
ผลัตอบแทนริวมของดชันีพนัธ์บตัริรัิฐบาลั Mark-to-Market ของสมาคม
ตลัาดตริาสาริหนี �ไทย์ 29.25%
ผลัตอบแทนริวมของดชันีหุ้นกู้ ที�คดิคำานวณจัากข้อมลูั Mark-to-Market ที�
มีอนัดบัความนา่เชื�อถือในริะดบันา่ลังทนุ (BBB ข่ �นไป) ของสมาคมตลัาด
ตริาสาริหนี �ไทย์ 6.50%

คำาเต่อืน
- การิลังทนุในกองทนุริวมไมใ่ชก่าริฝากเงิน
- ผลัการิดำาเนินงานในอดตีของกองทนุริวม มไิด้เป็นสิ�งยื์นย์นัถง่ผลัการิ
ดำาเนินงานในอนาคต

การิเข้าร่ิวมตอ่ต้านทจุัริิต มีบริิษััทแมด่แูลัให้ทำาตามกฎหมาย์

หนังสืำอชี �ชวนฉบบัเต่ม็
ผู้ลังทนุสามาริถศก่ษัาเครืิ�องมือบริิหาริความเสี�ย์งด้านสภาพคลัอ่งได้ใน
หนงัสือชี �ชวนฉบบัเตม็

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

ABMI-MF PVD กองทนุเปิดำ อเบอร์ดำนี แบบผสำม สำำาหรับกองทนุสำำารองเลีุ่ �ยงชีพ

หนงัสอืชี �ชวนสว่นสรุิปข้อมลูัสำาคญั Factsheet

สาํหรับกองทนุสาํรองเลี�ยงชพี



ABMI-MF PVD
ข้ึ้อมูลุ่เชงิสำถิติ่ิ

Maximum Drawdown
Recovering Period

-11.58% 
n/a

Sharpe Ratio 0.82

Alpha 1.97
Beta 0.50
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ 62.26%

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนในต่�างประเทศ 
(% of NAV)

ไทย์ 100.00

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนต่ามอันดำบัความน�าเชื�อถิอื (%)

Local National International
Gov bond/AAA 58.87

การซืื้ �อหน�วยลุ่งทุน

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

1,000 บาท

การขึ้ายคืนหน�วยลุ่งทุน

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

T+2 คือ2 วนัทำาการิหลังัจัาก
วนัทำาริาย์การิขาย์คนื

หมายเหตุ่

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

คา่ธ์ริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธ์ริริมเนีย์มการิจัดัการิ 1.0700
ริวมคา่ใช้จัา่ย์ 2.6750 1.2500

หมายเหตุ่

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

คา่ธ์ริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธ์ริริมเนีย์มเสนอขาย์ 0.00 0.00
คา่ธ์ริริมเนีย์มรัิบซืื้ �อคืน 0.00 0.00
การิสบัเปลัี�ย์นหนว่ย์ลังทนุเข้า 0.00 0.00
คา่ธ์ริริมเนีย์มสบัเปลัี�ย์นออก 0.05 0.00
คา่ธ์ริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์

หมายเหตุ่
- คา่ธ์ริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์ลังทนุ เรีิย์กเก็บ 200 บาทตอ่ 1 ริาย์การิโอนหนว่ย์ลังทนุ

สัำดำสำ�วนประเภททรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ (% of NAV)

พนัธ์บตัริรัิฐบาลั 32.96
ตริาสาริทนุ 31.34

25.91
เงินฝากธ์นาคาริแลัะอื�นๆ 9.79

ทรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ 5 อันดำบัแรก (% of NAV)

CB23629A 25.91
ESGLB376A 7.12
LB286A 6.75
LB246A 6.44
LB31DA 6.39

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

1.0700 1.0700

พนัธ์บตัริธ์นาคาริแหง่ปริะเทศไทย์



ABMI-MF PVD
การลุ่งทุนในกองทุนอื�นเกนิกว�า 20 %  (กองในประเทศแลุ่ะกองต่�างประเทศ)

ชื�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ชื�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ชื�อกองทนุ ไมมี่ ISIN code

Bloomberg code
ชื�อกองทนุ ไมมี่ ISIN code

Bloomberg code

คำาเต่อืน
Maximum Drawdown เปอร์ิเซื้น็ต์ผลัขาดทนุสงูสดุของกองทนุริวมในริะย์ะเวลัา 5 ปีย้์อนหลังั (หรืิอตั �งแตจ่ัดัตั �งกองทนุกริณีที�ย์งัไมค่ริบ 5 ปี) โดย์วดัจัากริะดบั NAV ตอ่หนว่ย์ที�จัดุ
สงูสดุไปจันถง่จัดุตำ�าสดุในชว่งที� NAV ตอ่หนว่ย์ปรัิบตวัลัดลัง คา่ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูัที�ชว่ย์ให้ทริาบถง่ความเสี�ย์งที�อาจัจัะขาดทนุจัากการิลังทนุในกองทนุริวม 
Recovering Period ริะย์ะเวลัาการิฟืื้�นตวั เพื�อเป็นข้อมลูัให้ผู้ลังทนุทริาบถง่ริะย์ะเวลัาตั �งแตก่าริขาดทนุสงูสดุจันถง่ริะย์ะเวลัาที�ฟืื้�นกลับัมาที�เงินทนุเริิ�มต้นใช้ริะย์ะเวลัานานเทา่ใด 
FX Hedging เปอร์ิเซื้น็ต์ของการิลังทนุในสกลุัเงินตา่งปริะเทศที�มีการิปอ้งกนัความเสี�ย์งจัากอตัริาแลักเปลัี�ย์น 
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ ความถี�ของการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตกองทนุในชว่งเวลัาใดชว่งเวลัาหน่�ง โดย์คำานวณจัากมลูัคา่ที�ตำ�ากวา่ริะหวา่งผลัริวมของมลูัคา่การิซืื้ �อหลักั
ทรัิพย์์กบัผลัริวมของมลูัคา่การิขาย์หลักัทรัิพย์์ของกองทนุริวมในริอบริะย์ะเวลัา 1 ปีหาริด้วย์มลูัคา่ NAV ของกองทนุริวมเฉลัี�ย์ในริอบริะย์ะเวลัาเดีย์วกนั กองทนุริวมที�มีคา่ portfolio 
turnover สงู บง่ชี �ถง่การิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์บอ่ย์ครัิ �งของผู้จัดัการิกองทนุแลัะทำาให้มีต้นทนุการิซืื้ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ที�สงู จัง่ต้องพิจัาริณาเปรีิย์บเทีย์บกบัผลัการิดำาเนินงานของกองทนุ
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 สะท้อนถง่อตัริาผลั
ตอบแทนที�กองทนุริวมควริได้รัิบเพิ�มข่ �นเพื�อชดเชย์กบัความเสี�ย์งที�กองทนุริวมรัิบมา โดย์กองทนุริวมที�มีคา่ Sharpe Ratio สงูกวา่จัะเป็นกองทนุที�มีปริะสทิธิ์ภาพในการิบริิหาริจัดัการิ
ลังทนุที�ดีกวา่ เนื�องจัากได้รัิบผลัตอบแทนสว่นเพิ�มที�สงูกวา่ภาย์ใต้ริะดบัความเสี�ย์งเดีย์วกนั 
Alpha ผลัตอบแทนสว่นเกินของกองทนุริวมเมื�อเปรีิย์บเทีย์บกบัดชันีชี �วดั (benchmark) โดย์คา่ Alpha ที�สงู หมาย์ถง่ กองทนุสามาริถสร้ิางผลัตอบแทนได้สงูกวา่ดชันีชี �วดั ซื้่�งเป็นผลั
จัากปริะสทิธิ์ภาพของผู้จัดัการิกองทนุในการิคดัเลัือกหรืิอหาจังัหวะเข้าลังทนุในหลักัทรัิพย์์ได้อย์า่งเหมาะสม 
Beta ริะดบัแลัะทิศทางการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของหลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุ โดย์เปรีิย์บเทีย์บกบัอตัริาการิเปลัี�ย์นแปลังของตลัาด Beta น้อย์กวา่ 1 แสดงวา่
 หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนน้อย์กวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ 
หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนมากกวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด 
Tracking Error อตัริาผลัตอบแทนของกองทนุมีปริะสทิธิ์ภาพในการิเลัีย์นแบบดชันีชี �วดั โดย์หาก tracking error ตำ�า หมาย์ถง่กองทนุริวมมีปริะสทิธิ์ภาพในการิสร้ิางผลัตอบแทนให้
ใกล้ัเคีย์งกบัดชันีชี �วดั กองทนุริวมที�มีคา่ tracking error สงู จัะมีอตัริาผลัตอบแทนโดย์เฉลัี�ย์หา่งจัากดชันีชี �วดัมากข่ �น 
Yield to Maturity อตัริาผลัตอบแทนจัากการิลังทนุในตริาสาริหนี �โดย์ถือจันคริบกำาหนดอาย์ ุซื้่�งคำานวณจัากดอกเบี �ย์ที�จัะได้รัิบในอนาคตตลัอดอาย์ตุริาสาริแลัะเงินต้นที�จัะได้รัิบคืน
 นำามาคดิลัดเป็นมลูัคา่ปัจัจับุนั โดย์ใช้วดัอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวมตริาสาริหนี � คำานวณจัากคา่เฉลัี�ย์ถ่วงนำ �าหนกัของ Yield to Maturity ของตริาสาริหนี �แตล่ัะตวัที�กองทนุมี
 การิลังทนุ แลัะเนื�องจัาก Yield to Maturity มีหนว่ย์มาตริฐานเป็นเปอร์ิเซื้น็ต์ตอ่ปี จัง่สามาริถนำาไปใช้เปรีิย์บเทีย์บอตัริาผลัตอบแทนริะหวา่งกองทนุริวมตริาสาริหนี �ที�มีนโย์บาย์ถือ
คริองตริาสาริหนี �จันคริบกำาหนดอาย์แุลัะมีลักัษัณะการิลังทนุที�ใกล้ัเคีย์งกนัได้
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