
บริิษััทหลักัทรัิพย์์จัดัการิกองทนุ อเบอร์ิดีน (ปริะเทศไทย์) จัำากดั ขอ้มลู ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

ประเภทกองทุนรวม /กลุุ่�มกองทุนรวม
• กองทนุริวมตริาสาริทนุ

• กลัุม่ Equity General

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน

•

ลังทนุในหุ้นของบริิษััทจัดทะเบยี์นในตลัาดหลักัทรัิพย์์แหง่ปริะเทศ แลัะ/หรืิอตลัาดหลักัทรัิพย์์
เอม็เอไอที�มีปัจัจัยั์พื �นฐานดแีลัะ/หรืิอมีแนวโน้มการิเจัริิญเตบิโตทางธุรุิกิจัโดย์จัะเน้นลังทนุใน
หุ้นบริิษััทขนาดกลัางแลัะขนาดเลัก็ เพื�อให้มี net exposure ในตริาสาริดงักลัา่ว โดย์เฉลัี�ย์ใน
ริอบปีบญัชีีไมน้่อย์กวา่ร้ิอย์ลัะ 80 ของมลูัค่า่ทรัิพย์์สนิสทุธิุของกองทนุริวม

•

กองทนุอาจัลังทนุในตริาสาริแหง่ทนุนอกเหนือจัากที�กลัา่วข้างต้น ตริาสาริทางการิเงนิ
 ตริาสาริแหง่หนี � แลัะ/หรืิอเงินฝาก ตลัอดจันหลักัทรัิพย์์หรืิอทรัิพย์์สนิอื�น ซึ่่�งริวมถึง่กองทนุริวม
อสงัหาริิมทรัิพย์์ ทรัิสต์เพื�อการิลังทนุในอสงัหาริิมทรัิพย์์ กองทนุริวมโค่ริงสร้ิางพื �นฐาน private 
equity แลัะ/หรืิอหลักัทรัิพย์์อื�นใดที�จัะนิย์ามใหมใ่นอนาค่ต  

• กองทนุมีกลัย์ทุธ์ุการิลังทนุมุง่หวงัให้ผลัปริะกอบการิสงูกวา่ดชัีนีชีี �วดั

ผลุ่การดำำาเนินงานแลุ่ะดัำชนีชี �วัดำย้อนหลัุ่ง 5 ปีปฏิทินิ (% ต่�อปี)
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ผลุ่การดำำาเนินงานย้อนหลัุ่งแบบปักหมุดำ (% ต่�อปี)

ตั �งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

กองทนุ 3.27 4.78 2.36 6.42

ดชัีนีชีี �วดั -1.58 2.33 -4.63 1.77

ค่า่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั -3.87 0.57 -5.23 0.13

ค่วามผนัผวนกองทนุ 14.99 12.84 14.84 13.86

ค่วามผนัผวนตวัชีี �วดั 11.07 9.51 10.74 10.78

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

กองทนุ 6.21 0.96 5.37 10.32

ดชัีนีชีี �วดั 2.09 2.01 5.32 9.01

ค่า่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั -0.12 -0.18 3.53

ค่วามผนัผวนกองทนุ 19.60 16.85 14.38 16.53

ค่วามผนัผวนตวัชีี �วดั 20.85 17.94 15.37 19.21

ระดัำบความเสีี่�ยง

เสี�ย์งสงู 
ลังทนุในตริาสาริทนุเป็นหลักัโดย์เฉลัี�ย์ในริอบปีไมน้่อย์กวา่ 80 % ของ NAV

ข้้อมูลุ่กองทุนรวม

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. ดวงธิุดา แซึ่แ่ต้ (18/10/2021)

ดำชันีชี �วัดำ

ดชัีนีผลัตอบแทนริวมตลัาดหลักัทรัิพย์์แหง่ปริะเทศไทย์ (SET TRI) 
100.00%

คำาเต่อืน
- การิลังทนุในกองทนุริวมไมใ่ชีก่าริฝากเงิน
- ผลัการิดำาเนินงานในอดตีของกองทนุริวม มไิด้เป็นสิ�งยื์นย์นัถึง่ผลัการิ
ดำาเนินงานในอนาค่ต

การิเข้าร่ิวมตอ่ต้านทจุัริิต มีบริิษััทแมด่แูลัให้ทำาตามกฎหมาย์
จัดัอนัดบักองทนุ Morningstar ««««

หนังสืี่อชี �ชวนฉบบัเต่ม็
ผู้ลังทนุสามาริถึศก่ษัาเค่รืิ�องมือบริิหาริค่วามเสี�ย์งด้านสภิาพค่ลัอ่งได้ใน
หนงัสือชีี �ชีวนฉบบัเตม็

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

ABSM กองทนุเปิดำ อเบอร์ดำนี สี่มอลุ่-มดิำแคพ็

หนงัสอืชีี �ชีวนสว่นสรุิปข้อมลูัสำาค่ญั Factsheet



ABSM
ข้้อมูลุ่เชงิสี่ถิติ่ิ

Maximum Drawdown -41.72%
Recovering Period 1ปี 7เดือน

Sharpe Ratio 0.26

Alpha 6.12
Beta 0.89
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ 29.46%

การจดัสรรการลงทนุในตา่งประเทศ (% of NAV)

ไทย์ 100.00

การจัดัำสี่รรการลุ่งทุนในกลุุ่�มอุต่สี่าหกรรม (% of NAV)

เทค่โนโลัยี์สาริสนเทศแลัะการิสื�อสาริ 16.36
เงินทนุแลัะหลักัทรัิพย์์ 12.46
พาณิชีย์์ 11.80
การิแพทย์์ 11.46
พฒันาอสงัหาริิมทรัิพย์์ 6.90

การซืื้ �อหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิซืึ่ �อ ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 15.30น.
การิซืึ่ �อค่รัิ �งแริกขั �นตำ�า 1,000 บาท
การิซืึ่ �อค่รัิ �งถึดัไป
ขั �นตำ�า

1,000 บาท

การข้ายคืนหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิขาย์ค่นื ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 13.00น.
การิขาย์คื่นขั �นตำ�า 1,000 บาท
ย์อดค่งเหลัอืขั �นตำ�า 0 บาท
หนว่ย์ค่งเหลัอืขั �นตำ�า 100
ริะย์ะเวลัาการิรัิบเงิน
ค่า่ขาย์คื่น

T+2 คื่อ2 วนัทำาการิหลังัจัาก
วนัทำาริาย์การิขาย์ค่นื

หมายเหตุ่

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากกองทุนรวม(% ต่�อปีข้องNAV)

ค่า่ธุริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
ค่า่ธุริริมเนีย์มการิจัดัการิ 1.8725 1.8725
ริวมค่า่ใช้ีจัา่ย์ 2.6750 2.0700

หมายเหตุ่

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากผู้ถืิอหน�วย(% ข้องมูลุ่ค�าซืื้ �อข้าย)

ค่า่ธุริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
ค่า่ธุริริมเนีย์มเสนอขาย์ 1.00 1.00
ค่า่ธุริริมเนีย์มรัิบซืึ่ �อคื่น 0.00 0.00
การิสบัเปลัี�ย์นหนว่ย์ลังทนุเข้า 0.00 0.00
ค่า่ธุริริมเนีย์มสบัเปลัี�ย์นออก 0.00 0.00
ค่า่ธุริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์

หมายเหตุ่
-กริณีสบัเปลัี�ย์นเข้า ผู้ ถืึอหนว่ย์ลังทนุจัะต้องเสีย์ค่า่ธุริริมเนีย์มเสนอขาย์ด้วย์
-ค่า่ธุริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์ลังทนุ เรีิย์กเก็บ 50 บาทตอ่ 1,000 หนว่ย์ หรืิอ เศษัของ 1,000 หนว่ย์

สัี่ดำสี่�วนประเภททรัพย์สี่นิที�ลุ่งทนุ (% of NAV)

ตริาสาริทนุ 93.61
เงินฝากธุนาค่าริแลัะอื�นๆ 6.39

ทรัพย์สี่นิที�ลุ่งทนุ 5 อันดำบัแรก (% of NAV)

บมจั.ออิอน ธุนสนิทรัิพย์์ (ไทย์แลันด์) 7.38
บมจั.ฮิิวแมนิก้า 7.09
บมจั.เซึ่น็ทรัิลัพฒันา 6.90
บมจั.เอสไอเอสบี 6.39
บมจั. โริงพย์าบาลัพริะริามเก้า 6.11

หมายเหต ุ: อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ ณ วนัที� 30 มิ.ย. 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 เปอร์ิเซึ่น็ต์ผลัขาดทนุสงูสดุของกองทนุริวมในริะย์ะเวลัา 5 ปีย้์อนหลังั (หรืิอตั �งแตจ่ัดัตั �งกองทนุกริณีที�ย์งัไมค่่ริบ 5 ปี) โดย์วดัจัากริะดบั NAV ตอ่หนว่ย์ที�จัดุ
สงูสดุไปจันถึง่จัดุตำ�าสดุในชีว่งที� NAV ตอ่หนว่ย์ปรัิบตวัลัดลัง ค่า่ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูัที�ชีว่ย์ให้ทริาบถึง่ค่วามเสี�ย์งที�อาจัจัะขาดทนุจัากการิลังทนุในกองทนุริวม 
Recovering Period ริะย์ะเวลัาการิฟืื้�นตวั เพื�อเป็นข้อมลูัให้ผู้ลังทนุทริาบถึง่ริะย์ะเวลัาตั �งแตก่าริขาดทนุสงูสดุจันถึง่ริะย์ะเวลัาที�ฟืื้�นกลับัมาที�เงินทนุเริิ�มต้นใช้ีริะย์ะเวลัานานเทา่ใด 
FX Hedging เปอร์ิเซึ่น็ต์ของการิลังทนุในสกลุัเงินตา่งปริะเทศที�มีการิปอ้งกนัค่วามเสี�ย์งจัากอตัริาแลักเปลัี�ย์น 
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ ค่วามถีึ�ของการิซืึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตกองทนุในชีว่งเวลัาใดชีว่งเวลัาหน่�ง โดย์ค่ำานวณจัากมลูัค่า่ที�ตำ�ากวา่ริะหวา่งผลัริวมของมลูัค่า่การิซืึ่ �อหลักั
ทรัิพย์์กบัผลัริวมของมลูัค่า่การิขาย์หลักัทรัิพย์์ของกองทนุริวมในริอบริะย์ะเวลัา 1 ปีหาริด้วย์มลูัค่า่ NAV ของกองทนุริวมเฉลัี�ย์ในริอบริะย์ะเวลัาเดีย์วกนั กองทนุริวมที�มีค่า่ portfolio 
turnover สงู บง่ชีี �ถึง่การิซืึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์บอ่ย์ค่รัิ �งของผู้จัดัการิกองทนุแลัะทำาให้มีต้นทนุการิซืึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ที�สงู จัง่ต้องพิจัาริณาเปรีิย์บเทีย์บกบัผลัการิดำาเนินงานของกองทนุ
ริวมเพื�อปริะเมิน ค่วามคุ่้มค่า่ของการิซืึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ดงักลัา่ว 
Sharpe Ratio อตัริาสว่นริะหวา่งผลัตอบแทนสว่นเพิ�มของกองทนุริวมเปรีิย์บเทีย์บกบัค่วามเสี�ย์งจัากการิลังทนุ โดย์ค่ำานวณจัากผลัตา่งริะหวา่งอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวม
กบั อตัริาผลัตอบแทนที�ปริาศจัากค่วามเสี�ย์ง (risk-free rate) เปรีิย์บเทีย์บกบัค่า่เบี�ย์งเบนมาตริฐาน (standard deviation) ของกองทนุริวม ค่า่ Sharpe Ratio สะท้อนถึง่อตัริาผลั
ตอบแทนที�กองทนุริวมค่วริได้รัิบเพิ�มข่ �นเพื�อชีดเชีย์กบัค่วามเสี�ย์งที�กองทนุริวมรัิบมา โดย์กองทนุริวมที�มีค่า่ Sharpe Ratio สงูกวา่จัะเป็นกองทนุที�มีปริะสทิธิุภิาพในการิบริิหาริจัดัการิ
ลังทนุที�ดีกวา่ เนื�องจัากได้รัิบผลัตอบแทนสว่นเพิ�มที�สงูกวา่ภิาย์ใต้ริะดบัค่วามเสี�ย์งเดีย์วกนั 
Alpha ผลัตอบแทนสว่นเกินของกองทนุริวมเมื�อเปรีิย์บเทีย์บกบัดชัีนีชีี �วดั (benchmark) โดย์ค่า่ Alpha ที�สงู หมาย์ถึง่ กองทนุสามาริถึสร้ิางผลัตอบแทนได้สงูกวา่ดชัีนีชีี �วดั ซึ่่�งเป็นผลั
จัากปริะสทิธิุภิาพของผู้จัดัการิกองทนุในการิค่ดัเลัือกหรืิอหาจังัหวะเข้าลังทนุในหลักัทรัิพย์์ได้อย์า่งเหมาะสม 
Beta ริะดบัแลัะทิศทางการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของหลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุ โดย์เปรีิย์บเทีย์บกบัอตัริาการิเปลัี�ย์นแปลังของตลัาด Beta น้อย์กวา่ 1 แสดงวา่
 หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนน้อย์กวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ 
หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนมากกวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด 
Tracking Error อตัริาผลัตอบแทนของกองทนุมีปริะสทิธิุภิาพในการิเลัีย์นแบบดชัีนีชีี �วดั โดย์หาก tracking error ตำ�า หมาย์ถึง่กองทนุริวมมีปริะสทิธิุภิาพในการิสร้ิางผลัตอบแทนให้
ใกล้ัเคี่ย์งกบัดชัีนีชีี �วดั กองทนุริวมที�มีค่า่ tracking error สงู จัะมีอตัริาผลัตอบแทนโดย์เฉลัี�ย์หา่งจัากดชัีนีชีี �วดัมากข่ �น 
Yield to Maturity อตัริาผลัตอบแทนจัากการิลังทนุในตริาสาริหนี �โดย์ถืึอจันค่ริบกำาหนดอาย์ ุซึ่่�งค่ำานวณจัากดอกเบี �ย์ที�จัะได้รัิบในอนาค่ตตลัอดอาย์ตุริาสาริแลัะเงินต้นที�จัะได้รัิบคื่น
 นำามาค่ดิลัดเป็นมลูัค่า่ปัจัจับุนั โดย์ใช้ีวดัอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวมตริาสาริหนี � ค่ำานวณจัากค่า่เฉลัี�ย์ถ่ึวงนำ �าหนกัของ Yield to Maturity ของตริาสาริหนี �แตล่ัะตวัที�กองทนุมี
 การิลังทนุ แลัะเนื�องจัาก Yield to Maturity มีหนว่ย์มาตริฐานเป็นเปอร์ิเซึ่น็ต์ตอ่ปี จัง่สามาริถึนำาไปใช้ีเปรีิย์บเทีย์บอตัริาผลัตอบแทนริะหวา่งกองทนุริวมตริาสาริหนี �ที�มีนโย์บาย์ถืึอ
ค่ริองตริาสาริหนี �จันค่ริบกำาหนดอาย์แุลัะมีลักัษัณะการิลังทนุที�ใกล้ัเคี่ย์งกนัได้
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