
รางวลัข้างต้นไมเ่ก่ียวข้องกบัรางวลัของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

นโยบายการลงทนุ
ลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุและตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุรวมทัง้ตราสารแหง่หนี ้ทัง้ภาค
รัฐบาล รัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน และหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้เสนอขายในตา่งประเทศท่ีเป็นเงินสกลุบาทและกองทนุ
อาจลงทนุหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หรือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์(REITs)หรือหนว่ย
ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจดัการจะลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก�าหนด ทัง้นีผู้้จดัการกองทนุสามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะได้โดยค�านงึถงึผล
ประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยเป็นส�าคญั

ข้อมูลเก่ียวกับกองทนุ (ณ 28 ต.ค.59)

ประเภท กองทนุรวมผสม ความเสีย่งหลกั Market, Country, Liquidity, Credit, 
Business and Interest Rate Risks

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 13 พฤศจิกายน 2546 ระดบัความเสีย่ง ปานกลางคอ่นข้างสงู (ระดบัความ
เสีย่ง 5)

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 506,602,919.86 บาท ผู้จดัการกองทนุ ทีมผู้จดัการกองทนุรวมตราสารทนุ
และตราสารหนี ้

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 33.3517 บาท/หนว่ย ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ

นโยบายการจา่ย 
เงินปันผล

โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแตจ่ะน�าผลก�าไรไปลงทนุ
ตอ่เพ่ือเกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 

นายทะเบียน บลจ. อเบอร์ดีน จ�ากดั

เกณฑ์มาตรฐาน ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ 50%  
ดชันี Thai BMA Government Bond 
(Total Return Index) 25%  
และอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลีย่
ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 
ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL 
KBANK และ SCB 25%

ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท พีวี ออดทิ จ�ากดั

ผลการด�าเนินงานรายปี ณ 28 ตุลาคม 2559
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ผลการด�าเนินงาน ณ 28 ตุลาคม 2559

 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แตต้่นปี ตัง้แตจ่ดัตัง้
กองทนุ

กองทนุ(%) -0.94 0.27 3.45 7.27 57.99 5.25 233.53

เกณฑ์มาตรฐาน1(%) -0.89 3.08 5.74 8.56 38.18 9.99 102.64

เกณฑ์มาตรฐาน2(%) -0.40 3.80 7.51 14.00 50.30 11.75 161.67

เกณฑ์มาตรฐาน3(%) -0.62 2.06 5.21 10.06 51.43 8.02 129.41

Information ratio* 0.01 -0.08 -0.22 0.22 0.94 -0.07 1.24

Standard Deviation**(%) 0.33 0.27 4.21 3.79 6.47 0.27 11.02
*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเสีย่ง (อตัราตอ่ปีส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
**Standard Deviation: วดัความผนัผวนของผลตอบแทนกองทนุ (%ตอ่ปีส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน AIMC) : SET Index 50% ดชันี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอตัราดอกเบีย้
เงินฝากเฉลีย่ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 25% 
เกณฑ์มาตรฐาน 2: SET TRI 50% ดชันี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลีย่ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 25% 
เกณฑ์มาตรฐาน 3 (เกณฑ์มาตรฐานตามสดัสว่นการลงทนุจริง):SET Index 35% ดชันี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 32.5% และอตัราดอกเบีย้
เงินฝากเฉลีย่ประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของ BBL KBANK และ SCB 32.5% 
ท่ีมา : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ�ากดั
ผลการด�าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มไิด้เป็นสิ่ง
ยนืยนัถงึผลการด�าเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

สัดส่วนการลงทนุแยกตามประเภทสนิทรัพย์*
(ณ  31 ต.ค. 59)
________________________________________________________________

ตราสารทนุ

ตราสารหนี ้

เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ

 34.6 %

 63.0 %

 2.4 %

10 อันดบัแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทนุ (%) *           
(ณ 31 ต.ค. 59)
ตราสารทนุ

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 2.1
บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย 2.0
บมจ.บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ 1.9
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 1.8
บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) 1.5
รวม 9.3

 

ตราสารหนี ้

กระทรวงการคลงั 39.5
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 10.4
บมจ.โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ (A+/ทริส) 2.7
บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ((AA+(tha)/
ฟิทซ์(tha)) 1.0

บมจ.โกลว์ พลงังาน (A+/ทริส) 1.0
รวม 54.6

 

สัดส่วนการลงทนุแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) 
*(ณ 31 ต.ค. 59)
ตราสารทนุ
พลงังานและสาธารณปูโภค 5.5
ธนาคาร 5.0
วสัดกุ่อสร้าง 4.2
ประกนัชีวติและประกนัภยั 3.5
พาณิชย์ 3.3
อ่ืนๆ 13.1

 

ตราสารหนี ้
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 63.0
เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ 2.4
รวม 100.0

*ร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิหรือตดิต่อขอรับหนังสือชีช้วน
โทรศัพท์   +662 352-3333
โทรสาร     +662 352-3389
เวบ็ไซต์     aberdeen-asset.co.th
อีเมล        client.services.th@aberdeen-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดนี จ�ากัด
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดแูลให้ท�าตามกฎหมาย) 

อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 179 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดนี จ�ากัด

กองทนุเปิด อเบอร์ดนีแวลู

กองทนุเปิด – ตุลาคม 2559

รายงานผู้จดัการกองทนุอยู่ในหน้าถดัไป หน้า 1

ท�าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงนิต่างประเทศ



กองทนุเปิด – ตุลาคม 2559

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important information
Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The information is 
provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment objectives, financial situation or 
particular needs of any specific investor. 
Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Asset Management Company Limited (“Aberdeen”) for its own 
use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained from or is based on sources believed 
by Aberdeen to be reliable, but Aberdeen does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and expressly disclaims liability for any errors or omissions. 
As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any projections or other forward-looking statements regarding future 
events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given 
and no liability whatsoever is accepted by Aberdeen or its affiliates, for any loss, arising directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any 
information, opinion or projection made in this information. 
The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. Aberdeen reserves the 
right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice.  
Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at end of Oct 16.
ท�าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ
กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงนิต่างประเทศ

กองทนุเปิด อเบอร์ดนีแวลู

รายงานผู้จดัการกองทนุ
l ข้อมลูประจ�าเดือนจากธนาคารแหง่ประเทศไทยในเดือนกนัยายน พบวา่เศรษฐกิจมีความมัน่คงขึน้โดยมีการใช้จา่ยภาค

สาธารณะเป็นตวัขบัเคลือ่นการเตบิโตท่ีส�าคญั

l อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปอยูท่ี่ 0.38% เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากการท่ีราคาน�า้มนัในประเทศปรับสงูขึน้ในขณะท่ีอตัราเงินเฟอ้พืน้ฐาน 
ลดลงเลก็น้อยมาอยูท่ี่ 0.75%

l สภาพเศรษฐกิจเชิงลบท่ีแผข่ยายวงออกไปอาจเป็นสาเหตใุห้อตัราผลตอบแทนลดลง แตเ่ป็นแคร่ะยะสัน้เน่ืองจากอตัราผล
ตอบแทนของพนัธบตัรของสหรัฐฯท่ียงัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองท�าให้อตัราผลตอบแทนของไทยกลบัมาสงูขึน้ ณ สิน้เดือน

l อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลชว่งอาย ุ2 ปี  5 ปี และ 10 ปีเม่ือสิน้เดือนอยูท่ี่ 1.54%, 1.89% และ 2.15% ตามล�าดบั

l ในชว่งเวลาท่ีโศกเศร้านี ้การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีความผนัผวนสงูมาก

l ผลประกอบการในไตรมาส 3 มีทัง้ดีและไมดี่ แม้วา่ธนาคารขนาดใหญ่ยงัคงมีแรงกดดนัจากการผิดนดัช�าระหนีท่ี้สงูขึน้

ค่าธรรมเนียมที่หกัโดยตรงจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ)

คา่ธรรมเนียมเสนอขาย ≤0.50 (ปัจจบุนัเก็บ 0.50)
คา่ธรรมเนียมรับซือ้คืน ≤ 0.25 ในกรณีท่ีถือหนว่ย

ลงทนุไมถ่งึ 1 ปี (ปัจจบุนัเก็บ 
0.25%)

คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นเข้า+ ไมมี่
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นออก* ≤ 0.05 (ปัจจบุนัเก็บ 0.05)
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ย 200 บาทตอ่ 1 รายการโอน

หนว่ยลงทนุ
+ ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมเสนอขายด้วย 
*  ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมรับซือ้คืนด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุ  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิรายปี)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ≤ 1.00 (ปัจจบุนัเก็บ 1.00)  
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผล
ประโยชน์

≤ 0.065 (ปัจจบุนัเก็บ 0.03)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.10 (ปัจจบุนัเก็บ 0.10)
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ตามท่ีเกิดขึน้จริง (ทัง้นีไ้มเ่กินร้อย

ละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
เฉลีย่ของกองทนุรวมรายปี)

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุ+

1.24

+ ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุและ
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58
 

การเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

การเสนอขาย ทกุวนัท�าการธนาคารพาณิชย์ 
ก่อนเวลา 15.30 น

มลูคา่ซือ้แรกเร่ิม 10,000.00 บาท
มลูคา่ขัน้ต�า่การซือ้ครัง้ตอ่ไป 10,000.00 บาท
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท�าการธนาคารพาณิชย์ 

ก่อนเวลา 13.00 น.  
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ

3 วนัท�าการนบัจากวนัท�ารายการ 
(T+3)*

มลูคา่ขัน้ต�า่การขายคืน 0.0000 หนว่ย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลอืขัน้ต�า่ 0.0000 หนว่ย
* บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงระยะเวลา
ช�าระเงินคา่ขายคืนโดยไมจ่�าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
กรณีผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ (ยนิูต 
ลิง้ค์) บริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการช�าระเงนิ
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุภายใน 5 วันท�าการตัง้แต่
วันถดัจากวันค�านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขที่เก่ียวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ
และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท�าโดยบริษัทประกัน
ชีวติ
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