
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 

 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี แวล ู

(Aberdeen Value Fund   : ABV) 
 

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมผสม ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Moderate Allocation 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อเบอร์ดีน จ ำกดั 
โดยมีดชันีชีว้ดักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ในระดบั 4 

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 

ไมใ่ช่ 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมจ่่ำย ช่ือผู้ประกัน ไมม่ี 

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน ทกุวนัท ำกำร ระหวำ่งเวลำ 9.30 – 15.30 น. 
 

วันที่จดทะเบียน  13 พฤศจิกำยน 2546 
 

ค่าใช้จ่ายรวม ไมเ่กิน 2.50 % ต่อปีของ NAV 
(ในรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนมำเก็บ 1.24% ของ NAV) 

อายุโครงการ ไมก่ ำหนดอำยโุครงกำร 

นโยบายการลงทุน 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

ลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตรำสำรแห่งทุน     และตรำสำรกึ่งหนี ้

กึ่งทนุ  รวมทัง้ตรำสำรแห่งหนี ้ทัง้ทำงภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน  และหลกัทรัพย์หรือ

ตรำสำรแห่งหนีท่ี้เสนอขำยในต่ำงประเทศท่ีเป็นเงินสกลุบำท และกองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ (REITs) 

หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดกำรจะลงทุน

ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ จัดกำรกองทุนสำมำรถปรับ     

กลยทุธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะได้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ

หน่วยเป็นส ำคญั 

 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 

มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (active management) 

 ดัชนีชีว้ัด (benchmark) ของกองทุนรวม 

ดัชนีตลำดหลกัทรัพย์ 50%, ดัชนี Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 

25% และอัตรำดอกเบีย้เงินฝำกเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดำวงเงิน  1  ล้ำนบำท  ระยะเวลำ 1 ปี 

ของธนำคำรพำณิชย์ 3 แห่ง  (BBL, KBANK และ SCB) 25% 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 

  - กำรช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตรำสำร 

 - สภำพคลอ่งของตลำดและภำวะตลำด 

 - อตัรำดอกเบีย้ 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

เหมำะส ำหรับเงินลงทุนท่ีเจ้ำของเงินต้องกำรลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ

เก่ียวข้องกบัตรำสำรแห่งทนุและตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ รวมทัง้ตรำสำรแห่งหนี ้เพ่ือตอบสนองผู้ลงทุนท่ี

ต้องกำรผลตอบแทนท่ีดีจำกกำรลงทนุในระยะปำนกลำงถึงระยะยำวในรูปของก ำไรจำกเงินลงทนุ 

ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business Risk) 

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร  (Credit Risk) 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคลอ่งของตรำสำร (Liquidity Risk)  

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market Risk)  

5.  ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้  (Interest Rate Risk) 

6. ควำมเสี่ยงของประเทศท่ีไปลงทนุ  (Country Risk)   

ค าเตือนที่ส าคัญ 

 กองทนุนีไ้มม่ีกำรลงทนุในตรำสำรท่ีอยูใ่นรูปของสกลุเงินต่ำงประเทศ 

 กองทุนนีม้ีกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนไว้เป็นกำรเฉพำะโดยมีกำรกระจำยกำรลงทุนน้อยกว่ำ

กองทนุรวมทัว่ไป 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุปเกี่ยวกบันโยบำย ลกัษณะผลตอบแทน ควำมเสีย่ง และเง่ือนไขต่ำงๆ ของกองทนุ ดังนัน้ ผู้ลงทนุต้องศกึษำข้อมลูในรำยละเอียดจำกหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มก่อนกำรตดัสนิใจ
ลงทนุ ซึง่สำมำรถขอได้จำกผู้สนบัสนนุกำรขำยและบริษัทจดักำรกองทนุรวม หรืออำจศกึษำข้อมลูได้จำกหนงัสอืชีช้วนท่ีบริษัทจดักำรกองทนุรวมยื่นต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ที่ website   ของส ำนกังำน   ก.ล.ต. ทัง้นี ้หำกผู้ลงทนุมีข้อสงสยั

ควรสอบถำมผู้แนะน ำกำรลงทุนให้เข้ำใจก่อนตดัสนิใจซือ้หน่วยลงทนุ โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทนุรวมนี ้เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทนุของตน และยอมรับควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุดังกลำ่วได้ 
 

ข้อมลู ณ วนัท่ี  [30/06/2559] 
หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

      ABV 

กองทนุรวมตลำดเงิน 

ที่ลงทนุเฉพำะ 

ในประเทศ 

กองทนุรวมตลำดเงิน 

ที่ลงทนุในต่ำงประเทศ

บำงสว่น 

กองทนุรวม 

พนัธบตัรรัฐบำล 

กองทนุรวม 

ตรำสำรหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม 

ตรำสำรแห่งทนุ 

กองทนุรวม 

หมวดอตุสำหกรรม 

          กองทนุรวมที่ลงทนุในทรัพย์สนิ      

      ทำงเลอืกเช่น ทองค ำ น ำ้มนัดิบ  

         ดชันีสนิค้ำโภคภณัฑ์ เป็นต้น 

1 
Risk level 

 

   ความเส่ียงต ่า 2 3 4 8 7 6 5 ความเส่ียงสูง 



 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน* 

 

 

 

 

 

2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก* 
กระทรวงกำรคลงั                                                                                     39.3 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย                                                                           9.2 

      ธนำคำรเพ่ือกำรพฒันำแห่งเอเซีย (AAA/ฟิทซ์)                                        2.8 
      บมจ.โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์     (A+/ทริส)                                             2.5 
      บมจ.กรุงเทพประกนัภยั                                                                            2.1 

3)กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ตรำสำรหนี ้
(ภำครัฐ/ภำคเอกชน)                                          62.4 
ตรำสำรทนุ 
พลงังำนและสำธำรณปูโภค 5.5 
ธนำคำร 5.1 
วสัดกุ่อสร้ำง 
พำณิชย ์

4.1 
3.6 
 

    * ร้อยละของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 

หมายเหตุ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2559 ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี 
www.aberdeen-asset.co.th 

ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า/สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง/กองทุน

หลัก/กองทุน Trigger (แล้วแต่กรณี) 

 

 

                                                 N/A 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

กำรจดักำร ไมเ่กิน 1.00%1 (ปัจจบุนัเก็บ 1.00%) 
นำยทะเบียน ไมเ่กิน 0.10%1(ปัจจบุนัเก็บ 0.10%) 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ2 ตำมท่ีจ่ำยจริง  (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนมำเก็บ 0.03%) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.065%1(ปัจจบุนัเก็บ 0.03%) 
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด2 ไมเ่กิน 2.50% (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนมำเก็บ 1.24%) 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไมเ่กิน 0.50% (ปัจจบุนัเก็บ 0.50%) 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้
คืน 

- ไมเ่กิน 0.25% ในกรณีท่ีได้ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็น
ระยะเวลำน้อยกวำ่ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีลงทนุจนถงึวนัท่ีรับซือ้คืน
(ปัจจบุนัเก็บ 0.25%) 
- บริษัทจดักำรจะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีได้ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

ค่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

-กรณีท่ีกองทนุนีนี้เ้ป็นกองทนุต้นทำง  ไมเ่กิน 0.05% (ปัจจบุนั
เก็บ 0.05%) โดยผู้ลงทนุต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนด้วย 
-กรณีท่ีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง  ไมม่ี แต่ผู้ลงทนุต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยด้วย 

1 ยงัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพ่ิม 
2 ร้อยละต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 – 31 ธันวำคม 
2558 
* คำ่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุได้รับ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วก่อน
กำรลงทนุ* 
 

ผลการด าเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559) 
 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5ปี1 10ปี1 ตัง้แต่จัดตัง้

กองทุน1 

กองทุนรวม - 0.45% 4.10% 1.04% 2.13% 9.28% 9.57% 9.92% 
Benchmark13   0.59% 6.73% -0.75% 2.03% 5.71% 6.43% 5.50% 
Benchmark24 1.26% 7.86% 0.97% 3.74% 7.54% 8.57% 7.62% 
Benchmark35 0.36% 5.67% 1.08% 2.82% 7.54% 7.85% 6.61% 
Information Ratio 2 -0.11 -0.09 0.58 0.30 0.98 1.04 1.29 
ความผันผวนของผลการ
ด าเนินงาน 

0.23% 0.26% 4.27% 4.42% 7.90% 11.45% 11.15% 

หมายเหตุ  

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.aberdeen-asset.co.th 
- การน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงเวลาต ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 
1 % ตอ่ปี 
2 Information Ratio : แสดงควำมสำมำรถของผู้จดักำรกองทนุในกำรสร้ำงผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัควำมเสี่ยง 
3   AIMC BM: 50% Thai SET (CR) 25%  Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 million baht 
for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB 
4 AIMC BM: 50% Thai SET (TR) 25%  Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 1 year fixed deposit rate of 1 million baht 
for individuals quoted by BBL, KBANK and SCB 
5 35% Thai SET (CR), 32.55% Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 32.5%  1 year fixed deposit rate of 1 million baht for 
individuals quoted by BBL, KBANK and SCB 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 *ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาด

ทุน  มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

ข้อมูลการซือ้/ขายหน่วยลงทุน 
 กำรซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยระหวำ่งเวลำ 9.30 – 15.30 น. 
- มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรซือ้ครัง้แรก : 10,000 บำท 
- มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000 บำท 

 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท ำกำรขำยคืน : ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยระหวำ่งเวลำ 9.30 – 13.00 น. 
- มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืน : ไมก่ ำหนด 
- ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด 
- ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัค ำนวณมลูค่ำ

หน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี : 
ท่ำนสำมำรถติดตำมมลูค่ำหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรท่ี  www.aberdeen-
asset.co.th หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมติั (IVR) ท่ีหมำยเลข 0-2352-3399 หรือทำงหนังสือพิมพ์ 
ASTV ผู้จดักำรรำยวนั หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
ช่ือ-นำมสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหำรกองทนุนี ้
นำย อดิเทพ วรรณพฤกษ์                13 พฤศจิกำยน 2546 
นำย ออเสน กำรบริสทุธ์ิ 22 กมุภำพนัธ์ 2550 
นำย พชร ทิมำสำร 8 ตลุำคม 2557 
น.ส. ธัญญำ มหำวฒันองักรู 3 ธันวำคม 2557 
นำย พงค์ธำริน ทรัพยำนนท์ 15 สิงหำคม 2548 
น.ส. ภีรัมภำ จนัทร์จ ำรัสแสง 23 กนัยำยน 2558  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด  
ชัน้ 28 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร์ เลขท่ี 179 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 
10120 โทรศพัท์ 0-2352-3333  โทรสำร 0-2352-3339 
www.aberdeen-asset.co.th 
 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชีช้วน และโครงการ และข้อ
ผูกพันได้ท่ี 

บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 

http://www.aberdeen-asset.co.th/
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- กำ รล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ไ ม่ ใ ช่ ก ำ ร ฝ ำก เ งิ น  ร วมทั ้ง ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ภ ำ ย ใ ต้ค ว ำมคุ้ ม ค ร อ ง ขอ งสถำบัน คุ้ ม ค ร อ ง เ งิ นฝ ำก  จึ ง มี ค ว ำม เ สี่ ย ง จ ำกกำรล งทุ น ซึ่ ง ผู้ ล ง ทุ น อ ำจ ไ ม่ ไ ด้ รั บ  
เงินลงทนุคืนเต็มจ ำนวน  

- ในสถำนกำรณ์ไมป่กติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจไมส่ำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ หรืออำจได้รับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุลำ่ช้ำกวำ่ระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
- ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

- ท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
-  

กำรพิจำรณำร่ำงหนงัสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถกูต้องของ ข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขำยนัน้   

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้สอบทำนข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั ณ วนัท่ี [30/06/2559] แล้วด้วยควำมระมดัระวงัในฐำนะผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม และขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด 

 

 

 

 

 

 


