
รางวัลัข้้างต้้นไม่เ่ก่ี่�ยวัข้้องกี่บัรางวัลัข้องสม่าคม่บริษััทจัดักี่ารลงทนุ

นโยบายการลงทุนุ
ลงทนุในหลกัี่ทรัพย์และหรือทรัพย์สนิอนัเป็็นหรือเก่ี่�ยวัข้้องกี่บัต้ราสารแหง่ทนุ     และต้ราสารก่ี่�งหน่ �กี่่�งทนุ  รวัม่ทั �งต้ราสารแหง่หน่ �
 ทั �งทางภาครัฐบาล รัฐวิัสาหกิี่จั และภาคเอกี่ชน  และหลกัี่ทรัพย์หรือต้ราสารแหง่หน่ �ท่�เสนอข้ายในต้า่งป็ระเทศท่�เป็็นเงินสกี่ลุบาท
 และกี่องทนุอาจัลงทนุในหนว่ัยลงทนุข้องกี่องทนุรวัม่อสงัหาริม่ทรัพย์หรือหนว่ัยทรัสต์้ข้องทรัสต์้เพื�อกี่ารลงทนุในอสงัหาริม่ทรัพย์
 (REITs) หรือหนว่ัยลงทนุข้องกี่องทนุรวัม่โครงสร้างพื �นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษััทจัดักี่ารจัะลงทนุภายใต้้หลกัี่เกี่ณฑ์์ท่�
สำานกัี่งานคณะกี่รรม่กี่าร กี่.ล.ต้. กี่ำาหนด ทั �งน่ � ผู้้้จัดักี่ารกี่องทนุสาม่ารถป็รับกี่ลยทุธ์์กี่ารลงทนุให้เหม่าะสม่กี่บัสภาวักี่ารณ์ในแต้ล่ะ
ข้ณะได้ โดยคำานง่ถง่ผู้ลป็ระโยชน์ข้องผู้้้ถือหนว่ัยเป็็นสำาคญั

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

ป็ระเภท กี่องทนุรวัม่ผู้สม่ ควัาม่เส่�ยงหลกัี่ Market, Country, Liquidity, Credit, 
Business and Interest Rate Risks

วันัท่�จัดทะเบ่ยนกี่องทนุ 13 พฤศจิักี่ายน 2546 ระดบัควัาม่เส่�ยง ป็านกี่ลางคอ่นข้้างสง้ (ระดบัควัาม่
เส่�ยง 5)

ม่ล้คา่ทรัพย์สนิสทุธิ์ 522,181,438.84 บาท ผู้้้จัดักี่ารกี่องทนุ ท่ม่ผู้้้จัดักี่ารกี่องทนุรวัม่ต้ราสารทนุ
และต้ราสารหน่ �

ม่ล้คา่หนว่ัยลงทนุ 33.2046 บาท/หนว่ัย ผู้้้ดแ้ลผู้ลป็ระโยชน์ ธ์นาคารซิต่ิ้ �แบงก์ี่ เอน็.เอ. สาข้า
กี่รุงเทพฯ

นโยบายกี่ารจัา่ย
 เงินปั็นผู้ล

โครงกี่ารจัะไม่จ่ัา่ยเงินปั็นผู้ลให้แก่ี่ผู้้้ ถือ
หนว่ัยลงทนุแต้จ่ัะนำาผู้ลกี่ำาไรไป็ลงทนุ
ต้อ่เพื�อเกิี่ดรายได้เพิ�ม่ข้่ �น 

นายทะเบ่ยน บลจั. อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด 
(ป็ระเทศไทย) จัำากี่ดั

ต้วััช่ �วัดั 35% SET TRI, 29.25%ผู้ลต้อบแทน
รวัม่สทุธิ์ข้องดชัน่พนัธ์บตั้รรัฐบาล
 MTM ข้อง ThaiBMA, 29.25%  ผู้ล
ต้อบแทนรวัม่ข้องดชัน่พนัธ์บตั้รรัฐบาล
ระยะสั �นข้อง ThaiBMA และ 6.5% ผู้ล
ต้อบแทนรวัม่สทุธิ์ข้องดชัน่ต้ราสารหน่ �
ภาคเอกี่ชน MTM ท่�ม่่อนัดบัควัาม่นา่
เชื�อถือข้องผู้้้ออกี่ต้ราสารอย้ใ่นระดบั
 BBB ข้่ �นไป็ข้อง ThaiBMA

ผู้้้ต้รวัจัสอบบญัช่ บริษััท พ่ว่ั ออดทิ จัำากี่ดั

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

 ต้ั �งแต้ต้่้น
ป่็

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

กี่องทนุ(%) -7.53 -2.60 3.75 -8.74 -1.73 0.81 4.85 7.36

ต้วััช่ �วัดั(%) -5.87 -2.47 5.07 -6.83 0.23 3.37 5.25 6.32

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องผู้ลกี่ารดำาเนินงาน(%) 0.62 0.30 0.42 8.57 6.57 5.56 7.15 10.14

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องต้วััช่ �วัดั(%) 0.67 0.29 0.44 9.40 6.93 5.89 7.60 9.91
ต้วััช่ �วัดัม่่ผู้ลต้ั �งแต้ว่ันัท่�  1 ม่.ค. 2563 สาม่ารถดก้ี่ารเป็ล่�ยนแป็ลงต้วััช่ �วัดัข้องกี่องทนุได้ท่�เวับ็ไซิด์ข้องบริษััทจัดักี่าร/กี่ารเป็ล่�ยนเกี่ณฑ์์ม่าต้รฐานท่�ใช้วัดัผู้ลกี่ารดำาเนินงาน
ในชว่ังแรกี่อาจัทำาให้ผู้ลกี่ารดำาเนินงานข้องกี่องทนุรวัม่ด่ข้่ �นเมื่�อเป็ร่ยบเท่ยบต้วััช่ �วัดัม่าต้รฐาน เนื�องจัากี่ต้ราสารหน่ �ท่�กี่องทนุลงทนุบางสว่ันไม่ม่่่ภาระภาษ่ั ข้ณะท่�ต้วััช่ �วัดั
ม่าต้รฐานใหม่ค่ำานวัณจัากี่สม่ม่ติ้ฐานต้ราสารหน่ �ทั �งหม่ดเสย่ภาษ่ั 
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

ต้ราสารหน่ �

เงินฝากี่ธ์นาคารและอื�นๆ

 33.5 %

 65.1 %

 1.4 %

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

บม่จั.ป็ต้ท. 2.7
บม่จั.แอดวัานซ์ิ อินโฟร์ เซิอร์วัสิ 2.5
บม่จั. กี่รุงเทพดสุติ้เวัชกี่าร 2.2
บม่จั. ทา่อากี่าศยานไทย 1.9
บม่จั. ซ่ิพ่ ออลล์ 1.8
รวมู 11.1

 

ต้ราสารหน่ �

กี่ระทรวังกี่ารคลงั 40.5
ธ์นาคารแหง่ป็ระเทศไทย 11.9
บริษััท ด่แทค ไต้รเนต็้ จัำากี่ดั (AA/ทริส) 2.0
บจักี่.แอดวัานซ์ิ ไวัร์เลส เนท็เวัอร์ค (AA+(tha)/
ฟิทซ์ิ(tha)) 1.5

บม่จั.เซิน็ทรัลพฒันา (AA/ทริส) 1.4
รวมู 57.3

 

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

พลงังานและสาธ์ารณป้็โภค 5.3
พาณิชย์ 5.2
วัสัดกุ่ี่อสร้าง 3.4
ธ์นาคาร 3.3
เทคโนโลย่สารสนเทศและกี่ารสื�อสาร 3.2
อื�นๆ 13.1

 

ต้ราสารหน่ �
ภาครัฐ/ภาคเอกี่ชน 65.1
เงินฝากี่ธ์นาคารและอื�นๆ 1.4
รวมู 100.0

*ร้อยละข้องม่ล้คา่ทรัพย์สนิสทุธิ์

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

ผู้ลกี่ารดำาเนินงานข้องกี่องทุนและข้้อม่้ลเชิงวัิเคราะห์ ณ 30 กี่ันยายน 2563

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ แวลู

กองทุุนเปีิดำ – กันยายน 2563

รายงานผู้จัดัำการกองทุนุอยู่ในหน้าถึดัำไปี
หน้า 1

ทุำาความูเข้้าใจัลักษัณะสิิ่นค้า เงื�อนไข้ผลตอบแทุนและความูเส่ิ่�ยงก่อนตัดำสิ่นิใจัลงทุนุ

กองทุนุน่ �ไมู่มู่การลงทุนุในตราสิ่ารทุ่�อยู่ในรูปีข้องสิ่กุลเงนิต่างปีระเทุศั



กองทุุนเปีิดำ – กันยายน 2563

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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
กองทุนุน่ �ไมู่มู่การลงทุนุในตราสิ่ารทุ่�อยู่ในรูปีข้องสิ่กุลเงนิต่างปีระเทุศั

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ แวลู

รายงานผู้จัดัำการกองทุนุ
l ธ์นาคารแหง่ป็ระเทศไทยป็รับคา่GDPป่็ 2563 ข้่ �นจัากี่ -8.1% เป็็น -7.8%  แต้ป่็รับGDPป่็ 2564 ลดจัากี่ 5% เหลอื 3.6% 

เนื�องจัากี่กี่ารคาดคะเนนกัี่ทอ่งเท่�ยวัท่�ลดลงจัากี่ 16 ล้านคน เหลอื 9ล้านคน

l คณะกี่รรม่กี่ารนโยบายกี่ารเงนิ (MPC) ลงคะแนนเสย่งอยา่งเป็็นเอกี่ฉนัท์ท่�จัะคงอตั้ราดอกี่เบ่ �ยนโยบายอย้ท่่� 0.5% เพื�อ
แก้ี่ไข้ปั็ญหาโครงสร้างหน่ �และปั็ญหาด้านสภาพคลอ่ง

l ในเดือนกี่นัยายน อตั้ราผู้ลต้อบแทนข้องพนัธ์บตั้รไทยป็รับลดลง 10-14 bps โดยอตั้ราดอกี่เบ่ �ยข้องพนัธ์บตั้รไทยรุ่นอายุ
 10 ป่็ให้ผู้ลต้อบแทนท่� 1.39%

l ดชัน่ต้ลาดหลกัี่ทรัพย์ลดลง 5.62% ในเดอืนกี่นัยายน ซิ่�งสว่ันใหญ่ได้รับผู้ลกี่ระทบจัากี่ภาคพลงังาน สาธ์ารณป้็โภค และ
ปิ็โต้รเคม่่  ราคานำ �าม่นัป็รับลดลงหลงัจัากี่ซิาอดุอิาระเบ่ยต้ดัราคาข้ายนำ �าม่นัในเดือนต้ลุาคม่  ในข้ณะเด่ยวักี่นั เกืี่อบทกุี่
ภาคสว่ันม่่ผู้ลต้อบแทนเป็็นลบในเดอืนน่ � ข้ณะท่�แนวัโน้ม่ทั�วัโลกี่ยงัคงออ่นแอจัากี่กี่ารระบาดใหญ่ข้องโควัดิ-19 และควัาม่
ต้ง่เคร่ยดระหวัา่งสหรัฐฯ และป็ระเทศจ่ัน

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�หกัโดำยตรงจัากผู้ถึอืหน่วยลงทุนุ 
(ร้อยละข้องมููลค่าหน่วยลงทุนุ)

คา่ธ์รรม่เน่ยม่เสนอข้าย ≤0.50 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 0.50)
คา่ธ์รรม่เน่ยม่รับซืิ �อคืน ≤ 0.25 ในกี่รณ่ท่�ถือหนว่ัย

ลงทนุไม่ถ่ง่ 1 ป่็ (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ
 0.25%)

คา่ธ์รรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนเข้้า+ ไม่ม่่่
คา่ธ์รรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนออกี่* ≤ 0.05 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 0.05)
คา่ธ์รรม่เน่ยม่กี่ารโอนหนว่ัย 200 บาทต้อ่ 1 รายกี่ารโอน

หนว่ัยลงทนุ
+ ผู้้้ถือหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธ์รรม่เน่ยม่เสนอข้ายด้วัย 
*  ผู้้้ถือหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธ์รรม่เน่ยม่รับซืิ �อคืนด้วัย

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�เร่ยกเกบ็จัากกองทุนุ (ร้อยละข้อง
มููลค่าทุรัพย์สิ่นิสุิ่ทุธิรายป่ี/รวมู VAT)

คา่ธ์รรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่าร ≤ 1.07 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 1.07)   
คา่ธ์รรม่เน่ยม่ผู้้้ดแ้ลผู้ล
ป็ระโยชน์

≤ 0.06955 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ
 0.0321)

คา่ธ์รรม่เน่ยม่นายทะเบ่ยน ≤ 0.107 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 0.107)
คา่ใช้จัา่ยในกี่ารโฆษัณา ต้าม่ท่�เกิี่ดข้่ �นจัริง (ทั �งน่ �ไม่เ่กิี่นร้อย

ละ 1 ข้องม่ล้คา่ทรัพย์สนิสทุธิ์
เฉล่�ยข้องกี่องทนุรวัม่รายป่็)

คา่ใช้จัา่ยทั �งหม่ดท่�เร่ยกี่เก็ี่บ
จัากี่กี่องทนุ+

1.24

+ ร้อยละต้อ่ป่็ข้องม่ล้คา่ทรัพย์สนิสทุธิ์เฉล่�ยข้องกี่องทนุและ
รวัม่ภาษ่ัม่ล้คา่เพิ�ม่ ต้ั �งแต้ว่ันัท่� 1 ม่.ค. 62 - 31 ธ์.ค. 62 / ไม่ร่วัม่
คา่ใช้จัา่ยภาษ่ัจัากี่กี่ารลงทนุในต้ราสารหน่ �
 

การเสิ่นอข้ายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุนุ

กี่ารเสนอข้าย ทกุี่วันัทำากี่ารธ์นาคารพาณิชย์
 ก่ี่อนเวัลา 15.30 น

ม่ล้คา่ซืิ �อแรกี่เริ�ม่ 5,000.00  บาท
ม่ล้คา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารซืิ �อครั �งต้อ่ไป็ 5,000.00 บาท
กี่ารรับซืิ �อคืนหนว่ัยลงทนุ ทกุี่วันัทำากี่ารธ์นาคารพาณิชย์

 ก่ี่อนเวัลา 13.00 น.  
ระยะเวัลากี่ารรับเงินคา่ข้าย
คืนหนว่ัยลงทนุ

2 วันัทำากี่ารนบัจัากี่วันัทำารายกี่าร
 (T+2)*

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