
รางวัลัข้้างต้้นไม่เ่ก่ี่�ยวัข้้องกี่บัรางวัลัข้องสม่าคม่บริษััทจัดักี่ารลงทนุ

นโยบายการลงทุนุ
ลงทนุในหลกัี่ทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็็นหรือท่�เก่ี่�ยวัข้้องกี่บัต้ราสารแหง่ทนุ โดยลงทนุระยะป็านกี่ลางและระยะยาวัในหลกัี่
ทรัพย์ข้องบริษััทท่�ม่่แนวัโน้ม่กี่ารเติ้บโต้ทางธุรุกิี่จัสงู หรือม่่ปั็จัจัยัพื �นฐานด่ โดยจัะลงทนุเพื�อให้ม่่ net exposure ในต้ราสารทนุโดย
เฉล่�ยในรอบป่็บญัช่ีไม่น้่อยกี่วัา่ร้อยละ 80 ข้องม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุข้องกี่องทนุซึ่่�งจัะลงทนุในหุ้นทนุข้องบริษััทท่�จัดทะเบ่ยนใน
ต้ลาดหลกัี่ทรัพย์ไม่น้่อยกี่วัา่ร้อยละ 50 ข้องม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุข้องกี่องทนุ สว่ันท่�เหลือจัะลงทนุในต้ราสารกี่ารเงินอื�นๆ

ข้้อมููลเก่�ยวกับกองทุนุ (ณ 30 ก.ย. 63)

ป็ระเภท กี่องทนุเปิ็ดต้ราสารแหง่ทนุ ควัาม่เส่�ยงหลกัี่ Market, Business and Liquidity 
risks

วันัท่�จัดทะเบ่ยนกี่องทนุ 18 กี่รกี่ฎาคม่ 2540 ระดบัควัาม่เส่�ยง สงู (ระดบัควัาม่เส่�ยง 6)  

ม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุ 8,246,529,082.47 บาท ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุ ท่ม่ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุรวัม่ต้ราสารทนุ

ม่ลูคา่หนว่ัยลงทนุ 90.9627 บาท/หนว่ัย ผูู้้ดแูลผู้ลป็ระโยชีน์ ธุนาคารซึ่ต่ิ้ �แบงก์ี่ เอน็.เอ. สาข้า
กี่รุงเทพฯ

ต้วััช่ี �วัดั ดชัีน่ผู้ลต้อบแทนรวัม่ต้ลาดหลกัี่ทรัพย์ นายทะเบ่ยน บลจั. อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด 
(ป็ระเทศไทย) จัำากี่ดั

SET TRI 8,229.66 ผูู้้ต้รวัจัสอบบญัช่ี บริษััท พ่ว่ั ออดทิ จัำากี่ดั

นโยบายกี่ารจัา่ย
 เงินปั็นผู้ล

โครงกี่ารจัะไม่จ่ัา่ยเงินปั็นผู้ลให้แก่ี่ผูู้้ ถืือ
หนว่ัยลงทนุแต้จ่ัะนำาผู้ลกี่ำาไรไป็ลงทนุ
ต้อ่เพื�อเกิี่ดรายได้เพิ�ม่ข้่ �น 

ผลการดำำาเนินงานรายป่ี ณ 30 กันยายน 2563
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ผลการดำำาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563
(อตั้ราเฉล่�ยต้อ่ป่็สำาหรับผู้ลกี่ารดำาเนินงานท่�แสดงในชีว่ังเวัลาต้ั �งแต้ ่1 ป่็ข้่ �นไป็)

 ต้ั �งแต้ต้่้น
ป่็

3 เดือน 6 เดือน 1 ป่็ 3 ป่็ 5 ป่็ 10 ป่็ ต้ั �งแต้จ่ัดัต้ั �ง
กี่องทนุ

กี่องทนุ(%) -21.81 -6.37 11.46 -24.17 -9.16 -2.24 4.36 9.98

ต้วััช่ี �วัดั(%) -19.27 -7.02 12.06 -21.66 -6.67 1.47 5.93 6.64

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องผู้ลกี่ารดำาเนินงาน(%) 1.96 0.84 1.29 27.22 17.97 14.87 14.65 25.15

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องต้วััช่ี �วัดั(%) 1.93 0.82 1.24 26.93 18.36 15.54 15.77 27.12
ท่�ม่า : บริษััท หลกัี่ทรัพย์จัดักี่ารกี่องทนุ อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด (ป็ระเทศไทย) จัำากี่ดั 

ผลการดำำาเนินงานในอดำต่/ผลการเปีร่ยบเทุย่บผลการดำำาเนินงานทุ่�เก่�ยวข้้องกับผลติภัณัฑ์์ในตลาดำทุนุ มูไิด้ำเป็ีนสิ่ิ�ง
ยนืยนัถึงึผลการดำำาเนินงานในอนาคต
เอกสิ่ารการวดัำผลการดำำาเนินงานข้องกองทุนุรวมูฉบบัน่ �ได้ำจัดัำทุำาข้ึ �นตามูมูาตรฐานการวดัำผลการดำำาเนินงานข้อง 
กองทุนุรวมูข้องสิ่มูาคมูบริษััทุจัดัำการลงทุนุ

สัิ่ดำส่ิ่วนการลงทุนุแยกตามูปีระเภัทุสิ่นิทุรัพย์*
(ณ  30 ก.ย. 63)
 

ต้ราสารทนุ

เงินฝากี่ธุนาคารและอื�นๆ

 94.8 %

 5.2 %

 10 อันดำบัแรกข้องหลักทุรัพย์ทุ่�ลงทุนุ (%) *           
(ณ 30 ก.ย. 63)

บม่จั.แอดวัานซ์ึ่ อินโฟร์ เซึ่อร์วัสิ 7.1
บม่จั.ป็ต้ท. 6.7
บม่จั.เซึ่น็ทรัลพฒันา 4.7
บม่จั.โฮม่ โป็รดกัี่ส์ เซึ่น็เต้อร์ 4.5
บม่จั. กี่รุงเทพดสุติ้เวัชีกี่าร 4.5
บม่จั.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 3.9
บม่จั.ทิสโก้ี่ไฟแนนเช่ียลกี่รุ�ป็ 3.9
บม่จั.กี่รุงเทพป็ระกี่นัภยั 3.7
บม่จั.ผู้ลติ้ไฟฟา้ 3.5
ธุนาคารกี่รุงเทพ จัำากี่ดั (ม่หาชีน) 3.4
รวมู 45.9

 

สัิ่ดำส่ิ่วนการลงทุนุแยกตามูกลุ่มูอุตสิ่าหกรรมู (%) 
*(ณ 30 ก.ย. 63)

พลงังานและสาธุารณูปู็โภค 16.9
พาณิูชีย์ 15.2
พฒันาอสงัหาริม่ทรัพย์ 9.9
เทคโนโลย่สารสนเทศและกี่ารสื�อสาร 9.3
ธุนาคาร 9.2
อื�นๆ 34.3
เงินฝากี่ธุนาคารและอื�นๆ 5.2
รวมู 100.0
*ร้อยละข้องม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุ
 

สิ่อบถึามูข้้อมููลเพิ�มูเตมิูหรือตดิำต่อข้อรับหนังสืิ่อช่ี้ �ชี้วนและ

ช่ี้องทุางร้องเร่ยน
โทุรศััพท์ุ  +662 352-3333 
โทุรสิ่าร   +662 352-3389 
เวบ็ไซต์   www.aberdeenstandard.com/Thailand 
อ่เมูล    client.services.th@aberdeenstandard.com 

บริษััทุ หลักทุรัพย์จัดัำการกองทุนุ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ (
ปีระเทุศัไทุย) จัำากัดำ 
(ได้ำรับการรับรอง CAC/มู่บริษััทุแมู่ดำแูลให้ทุำาตามูกฎหมูาย)  
   
อาคารบางกอกซติ่ �ทุาวเวอร์ ชัี้ �น 28 เลข้ทุ่� 179  
ถึนนสิ่าทุรใต้ แข้วงทุุ่งมูหาเมูฆ เข้ตสิ่าทุร กรุงเทุพฯ 10120

ผู้ลกี่ารดำาเนินงานข้องกี่องทุนและข้้อมู่ลเชีิงวัิเคราะห์ ณู 30 กี่ันยายน 2563

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ โกรทุ

กองทุุนเปีิดำ – กันยายน 2563

รายงานผู้จัดัำการกองทุนุอยู่ในหน้าถึดัำไปี
หน้า 1

ทุำาความูเข้้าใจัลักษัณะสิิ่นค้า เงื�อนไข้ผลตอบแทุนและความูเส่ิ่�ยงก่อนตัดำสิ่นิใจัลงทุนุ



กองทุุนเปีิดำ – กันยายน 2563
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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 Standard Asset Management  (Thailand) Limited (“ASI”) 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 ASI to be reliable, but ASI 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 ASI 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. ASI reserves the right to 
make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice. 
Aberdeen Standard Asset Management  (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Sep 20. 
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments
ทุำาความูเข้้าใจัลักษัณะสิิ่นค้า เงื�อนไข้ผลตอบแทุนและความูเส่ิ่�ยงก่อนตดัำสิ่นิใจัลงทุนุ

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ โกรทุ

รายงานผู้จัดัำการกองทุนุ
l ดชัีน่ต้ลาดหลกัี่ทรัพย์ลดลง 5.62% ในเดอืนกี่นัยายน ซึ่่�งสว่ันใหญ่ได้รับผู้ลกี่ระทบจัากี่ภาคพลงังาน สาธุารณูปู็โภค และ

ปิ็โต้รเคม่่  ราคานำ �าม่นัป็รับลดลงหลงัจัากี่ซึ่าอดุอิาระเบ่ยต้ดัราคาข้ายนำ �าม่นัในเดือนต้ลุาคม่  ในข้ณูะเด่ยวักี่นั เกืี่อบทกุี่
ภาคสว่ันม่่ผู้ลต้อบแทนเป็็นลบในเดอืนน่ � ข้ณูะท่�แนวัโน้ม่ทั�วัโลกี่ยงัคงออ่นแอจัากี่กี่ารระบาดใหญ่ข้องโควัดิ-19 และควัาม่
ต้ง่เคร่ยดระหวัา่งสหรัฐฯ และป็ระเทศจ่ัน

l กี่ารลาออกี่อยา่งกี่ะทนัหนัข้องรัฐม่นต้ร่วัา่กี่ารกี่ระทรวังกี่ารคลงั ป็ร่ด่ ดาวัฉาย สง่ผู้ลในทางลบต้อ่ต้ลาดหุ้นเนื�องจัากี่กี่าร
สรรหาบคุคลท่�ม่่คณุูสม่บตั้มิ่าแทนท่�นั �นทำาให้กี่ารดำาเนินนโยบายเป็็นไป็อยา่งลา่ช้ีา  ในข้ณูะเด่ยวักี่นั รัฐสภาได้เลื�อนคำา
ต้ดัสนิในกี่ารแก้ี่ไข้รัฐธุรรม่นญูโดยลงคะแนนเสย่งให้จัดัต้ั �งคณูะกี่รรม่กี่ารเพื�อศก่ี่ษัาข้ั �นต้อนกี่ารเป็ล่�ยนแป็ลงเสย่กี่อ่น  โดย
นกัี่เร่ยนนกัี่ศก่ี่ษัาได้ทำากี่ารป็ระท้วังม่าอยา่งสนัต้โิดยต้ลอด

l คณูะรัฐม่นต้ร่อนมุ่ตั้โิดยหลกัี่กี่ารให้นกัี่ทอ่งเท่�ยวัระยะยาวัท่�เดมิ่พกัี่อาศยัอยูใ่นป็ระเทศได้ 90 วันั สาม่ารถืยืดเวัลาได้ถืง่
 270 วันั ภายใต้้แผู้นกี่ารออกี่ว่ัซึ่า่สำาหรับนกัี่ทอ่งเท่�ยวัป็ระเภทพเิศษั (STV)  นกัี่ทอ่งเท่�ยวักี่ลุม่่น่ �จัะต้้องกี่กัี่ต้วััเป็็นเวัลา 14 
วันั แต้ห่ลงัจัากี่นั �นจัะสาม่ารถืเดนิทางได้ทั�วัป็ระเทศ  โดยนกัี่ทอ่งเท่�ยวักี่ลุม่่แรกี่ซึ่่�งเป็็นนกัี่ทอ่งเท่�ยวัจ่ันจัะม่าถืง่ภเูก็ี่ต้ใน
วันัท่� 8 ต้ลุาคม่  กี่ารอนญุาต้น่ �นา่จัะชีว่ัยกี่ระตุ้้นกี่ารทอ่งเท่�ยวัและอตุ้สาหกี่รรม่กี่ารโรงแรม่ซึ่่�งได้รับผู้ลกี่ระทบอยา่งรุนแรง
ท่�สดุในชีว่ังท่�ม่่กี่ารระบาดใหญ่ข้องโรค

l รัฐสภาอนมุ่ตั้กิี่ฎหม่ายร่างงบป็ระม่าณู 3.29 ล้านล้านบาทสำาหรับป่็งบป็ระม่าณู 2564 เริ�ม่ในเดอืนต้ลุาคม่ ซึ่่�งม่่จัดุ
ป็ระสงค์เพื�อฟื�นฟเูศรษัฐกิี่จั โดยคาดหวังัให้ม่่กี่ารฟื�นต้วััในธุรุกิี่จัและกิี่จักี่รรม่ในภาครวัม่ทั�วัป็ระเทศ ม่่แนวัโน้ม่วัา่ผู้ล
ป็ระกี่อบกี่ารข้องภาคเอกี่ชีนได้ลดลงถืง่จัดุต้ำ�าสดุในไต้รม่าสท่�สอง

หน้า 2

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�หกัโดำยตรงจัากผู้ถึอืหน่วยลงทุนุ 
(ร้อยละข้องมููลค่าหน่วยลงทุนุ)

คา่ธุรรม่เน่ยม่เสนอข้าย ไม่ม่่่
คา่ธุรรม่เน่ยม่รับซืึ่ �อคืน 1.00
คา่ธุรรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนเข้้า+ ไม่ม่่่
คา่ธุรรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนออกี่* 0.05
คา่ธุรรม่เน่ยม่กี่ารโอนหนว่ัย 50 บาทต้อ่ 1,000 หนว่ัย หรือ

 เศษัข้อง 1,000 หนว่ัย
+ ผูู้้ถืือหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธุรรม่เน่ยม่เสนอข้ายด้วัย 
*  ผูู้้ถืือหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธุรรม่เน่ยม่รับซืึ่ �อคืนด้วัย.

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�เร่ยกเกบ็จัากกองทุนุ (ร้อยละข้อง
มููลค่าทุรัพย์สิ่นิสุิ่ทุธิรายป่ี/รวมู VAT)

คา่ธุรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่าร 1.8725 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 1.8725)
คา่ธุรรม่เน่ยม่ผูู้้ดแูลผู้ล
ป็ระโยชีน์

≤ 0.1177 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 0.0321)

คา่ธุรรม่เน่ยม่นายทะเบ่ยน 0.1177  (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 0.1177)
คา่ใช้ีจัา่ยในกี่ารโฆษัณูา ต้าม่ท่�เกิี่ดข้่ �นจัริง (ทั �งน่ �ไม่เ่กิี่นร้อย

ละ 1 ข้องม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุ
เฉล่�ยข้องกี่องทนุรวัม่รายป่็)

คา่ใช้ีจัา่ยทั �งหม่ดท่�เร่ยกี่เก็ี่บ
จัากี่กี่องทนุ+

2.02

+ ร้อยละต้อ่ป่็ข้องม่ลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิุเฉล่�ยข้องกี่องทนุและรวัม่
ภาษ่ัม่ลูคา่เพิ�ม่ ต้ั �งแต้ว่ันัท่� 1 ม่.ค. 62 - 31 ธุ.ค. 62 / ไม่ร่วัม่คา่ใช้ี
จัา่ยภาษ่ัจัากี่กี่ารลงทนุในต้ราสารหน่ � 

 

การเสิ่นอข้ายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุนุ

กี่ารเสนอข้าย ทกุี่วันัทำากี่ารธุนาคารพาณิูชีย์
 ก่ี่อนเวัลา 15.30 น

ม่ลูคา่ซืึ่ �อแรกี่เริ�ม่ 5,000.00  บาท
ม่ลูคา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารซืึ่ �อครั �งต้อ่ไป็ 5,000.00 บาท
กี่ารรับซืึ่ �อคืนหนว่ัยลงทนุ ทกุี่วันัทำากี่ารธุนาคารพาณิูชีย์

 ก่ี่อนเวัลา 13.00 น.  
ระยะเวัลากี่ารรับเงินคา่ข้าย
คืนหนว่ัยลงทนุ

2 วันัทำากี่ารนบัจัากี่วันัทำารายกี่าร
 (T+2)*

ม่ลูคา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารข้ายคนื 0.0000 หนว่ัย (0.00 บาท)
ยอดคงเหลอืข้ั �นต้ำ�า 0.0000 หนว่ัย
* บริษััทจัดักี่ารข้อสงวันสทิธิุในกี่รณู่ท่�ม่่กี่ารเป็ล่�ยนแป็ลงระยะเวัลาชีำาระเงิน
คา่ข้ายคืนโดยไม่จ่ัำาเป็็นต้้องแจ้ังให้ทราบลว่ังหน้า 
กรณ่ผู้ลงทุนุทุ่�ซื �อกรมูธรรม์ูปีระกันช่ี้วติควบการลงทุนุ 
(ยนิูตลิ �งค์) บริษััทุปีระกันช่ี้วติจัะเป็ีนผู้รับผิดำชี้อบในการชี้ำาระเงนิค่า
ข้ายคืนหน่วยลงทุนุให้กับผู้ลงทุนุภัายใน 5 วันทุำาการตั �งแต่วันถึดัำจัาก
วันคำานวณมููลค่าทุรัพย์สิ่นิสุิ่ทุธิ มููลค่าหน่วยลงทุนุ และราคาหน่วย
ลงทุนุ ผู้ลงทุนุสิ่ามูารถึศักึษัาข้้อกำาหนดำและเงื�อนไข้ทุ่�เก่�ยวข้้องได้ำจัาก
กรมูธรรม์ูปีระกันช่ี้วติควบการลงทุนุและ/หรือเอกสิ่ารปีระกอบการ
ข้ายทุ่�จัดัำทุำาโดำยบริษััทุปีระกันช่ี้วติ


