
รางวลัข้างต้นไมเ่ก่ียวข้องกบัรางวลัของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

นโยบายการลงทนุ
ลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุโดยลงทนุระยะปานกลางและระยะยาวในหลกั
ทรัพย์ของบริษัทท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดีและมีการเจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองภายใต้ระดบัราคาท่ีเหมาะสมโดยจะลงทนุในหุ้นทนุโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และเน้นหนกัการลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีมีมลูคา่การตลาดไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ 
วนัท่ีลงทนุครัง้แรก) สว่นท่ีเหลอืจะลงทนุในตราสารการเงินอ่ืนๆตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านกังานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. 

ข้อมูลเก่ียวกับกองทนุ (ณ 28 ต.ค.59)

ประเภท กองทนุเปิดตราสารแหง่ทนุ ความเสีย่งหลกั Market, Business and Liquidity 
Risks

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 2 มิถนุายน 2548 ระดบัความเสีย่ง สงู (ระดบัความเสีย่ง 6)  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 5,571,554,544.14 บาท ผู้จดัการกองทนุ ทีมผู้จดัการกองทนุรวมตราสารทนุ

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 45.1939 บาท/หนว่ย ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ

เกณฑ์มาตรฐาน ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ นายทะเบียน บลจ. อเบอร์ดีน จ�ากดั

SET Index 1,494.44 ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท พีวี ออดทิ จ�ากดั

นโยบายการจา่ย 
เงินปันผล

โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแตจ่ะน�าผลก�าไรไปลงทนุ
ตอ่เพ่ือเกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 

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(%) 0.72 2.68 5.09 15.32 118.36 7.29 351.74

SET Index(%) -1.94 6.40 7.13 2.72 55.64 16.49 122.12

SET TRI(%) -0.97 7.87 10.75 13.26 84.12 20.23 247.80

Information ratio* 0.08 -0.07 -0.26 0.36 0.64 -0.09 0.37

Standard Deviation**(%) 0.95 0.72 9.77 9.25 13.12 0.63 16.85
*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเสีย่ง (อตัราตอ่ปี
ส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
**Standard Deviation: วดัความผนัผวนของผลตอบแทนกองทนุ (%ตอ่ปีส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
 
ท่ีมา : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ�ากดั
ผลการด�าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มไิด้เป็นสิ่ง
ยนืยนัถงึผลการด�าเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

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

ตราสารทนุ

เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ

 95.0 %

 5.0 %

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

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 7.6
บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) 6.4
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟา้ 6.1
บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค 6.0
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5.5
บมจ.บิก๊ซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ 5.4
บมจ.ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 5.0
บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน�า้ภาคตะวนั

ออก
4.6

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 4.3
บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ 4.3
รวม 55.2
 
สัดส่วนการลงทนุแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (%) 
*(ณ 31 ต.ค. 59)

ประกนัชีวติและประกนัภยั 18.4
พาณิชย์ 15.2
เงินทนุและหลกัทรัพย์ 10.2
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 9.0
อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.9
อ่ืนๆ 35.3
เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ 5.0
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�าตาม
กฎหมาย) 

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

กองทนุเปิด อเบอร์ดนีสมอลแคพ็

กองทนุเปิด – ตุลาคม 2559

รายงานผู้จดัการกองทนุอยู่ในหน้าถดัไป
หน้า 1

ท�าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ



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

กองทนุเปิด อเบอร์ดนีสมอลแคพ็

รายงานผู้จดัการกองทนุ
l ประเทศไทยอยูใ่นภาวะโศกเศร้าหลงัจากการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช เม่ือวนั

ท่ี 13 ตลุาคม

l ในชว่งเวลาท่ีโศกเศร้านี ้การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมีความผนัผวนสงูมาก

l กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตวัในระยะสัน้ในชว่งท่ีมีการไว้ทกุข์ อนัเป็นผลมาจากความโศกเศร้า
ของปวงชนชาวไทย 

l อเบอร์ดีนคาดวา่รัฐบาลจะด�าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นชว่งเวลาสร้างความมัน่คงทางการเมืองท่ีน�าไปสูก่ารเลอืกตัง้ครัง้
ตอ่ไป

l ธรุกิจยงัด�าเนินตอ่ไปตามปกต ิโดยอยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม

l ผลประกอบการในไตรมาส 3 มีทัง้ดีและไมดี่ แม้วา่ธนาคารขนาดใหญ่ยงัคงมีแรงกดดนัจากการผิดนดัช�าระหนีท่ี้สงูขึน้

หน้า 2

ค่าธรรมเนียมที่หกัโดยตรงจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ)

คา่ธรรมเนียมเสนอขาย ≤ 1.00 (ปัจจบุนัเก็บ 1.00)
คา่ธรรมเนียมรับซือ้คืน ไมมี่
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นเข้า+ ไมมี่
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นออก* ไมมี่
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ย 50 บาทตอ่ 1,000 หนว่ย หรือ 

เศษของ 1,000 หนว่ย
+ ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมเสนอขายด้วย 
*  ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมรับซือ้คืนด้วย.

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุ  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิรายปี)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ≤ 1.75 (ปัจจบุนัเก็บ 1.75)
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผล
ประโยชน์

≤ 0.05 (ปัจจบุนัเก็บ 0.03)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.11 (ปัจจบุนัเก็บ 0.11)
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ตามท่ีเกิดขึน้จริง (ทัง้นีไ้มเ่กินร้อย

ละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
เฉลีย่ของกองทนุรวมรายปี)

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุ+

2.03

+ ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุและรวม
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 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 100.0000 หนว่ย (1,000.00 
บาท)

ยอดคงเหลอืขัน้ต�า่ 100.0000 หนว่ย
* บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงระยะเวลาช�าระ
เงินคา่ขายคืนโดยไมจ่�าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
กรณีผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ (ยนิูตลิง้ค์) 
บริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการช�าระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุภายใน 5 วันท�าการตัง้แต่วันถดัจากวัน
ค�านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง
ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุและ/หรือเอกสาร
ประกอบการขายที่จดัท�าโดยบริษัทประกันชีวติ


