
 
 

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด  ของกองทุนรวม 
 

4 มกราคม 2560 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด (“บริษัท”)  ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทได้ด าเนินการ

เปล่ียนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนรวมใหม่จ านวน 11 กองทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี ้

ชื่อกองทนุ เกณฑ์มาตรฐานเดิม เกณฑ์มาตรฐานใหม ่
1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง

ประเทศไทย 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม  
    ลีดเดอร์ส   

ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ    ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้  
    ดีวิเด็น    

ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

80% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย  และ 2% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อกองทนุ เกณฑ์มาตรฐานเดิม เกณฑ์มาตรฐานใหม ่
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ล      
    แคปปิตอล    

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 50% ดัชนี Thai BMA 
Government Bond (Total Return Index) 
25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท 
ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 25% 

65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะ ส้ันของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้น
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู    ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 50%, ดัชนี Thai BMA 
Government Bond (Total Return Index) 
25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท 
ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 25% 

35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะ ส้ันของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้น
ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนเฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ 
3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยถ่วงน้ าหนักในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ันของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  
    หุ้นระยะยาว 70/30   

ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

70% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 30% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยอายุ 1-3 ปี 

9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว   ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมารท์     
      แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ    

ดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 



 
 

ชื่อกองทนุ เกณฑ์มาตรฐานเดิม เกณฑ์มาตรฐานใหม ่
11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม  
      เพื่อการเล้ียงชีพ 

ค่าเฉล่ียในสัดส่วนที่ เท่ากันระหว่าง ดัชนี 
Thai BMA Government Bond (Total 
Return Index) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้าน
บาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

  ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนในข้างต้น เป็นการเปล่ียนแปลงตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 ที่ สจก .ร . 1/2559 เรื่อง “มาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม” มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

 วันท่ี 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  
 

  

 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร.  0-2352-3388 

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด


