
บริิษััทหลักัทรัิพย์์จัดัการิกองทนุ อเบอร์ิดีน (ปริะเทศไทย์) จัำากดั ขอ้มลู ณ วนัที� 31 มีนาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม /กลุุ่�มกองทุนรวม
• กองทนุริวมตริาสาริทนุ
• กองทนุริวมฟีีดเดอร์ิ (feeder fund)
• กลัุม่ Global Equity

นโยบายแลุ่ะกลุ่ยุทธ์์การลุ่งทุน
• ลังทนุในหนว่ย์ลังทนุของกองทนุตา่งปริะเทศ ช่ื่�อ Aberdeen Standard SICAV I - Global 

Sustainable Equity Fund Z Acc USD ซึ่่�งบริิหาริจัดัการิโดย์ abrdn Investments
Luxembourg S.A. โดย์มี net exposure เฉลัี�ย์ในริอบปีบญัชีื่ไมต่ำ�ากวา่ร้ิอย์ลัะ 80 ของมลูัคา่
ทรัิพย์์สนิสทุธิิของกองทนุ

• กองทนุหลักัมีนโย์บาย์เพิ�มมลูัคา่ผลัตอบแทนริะย์ะย์าวให้ผู้ลังทนุด้วย์การิลังทนุในหลักัทรัิพย์์
ปริะเภทตริาสาริแหง่ทนุหร่ิอตริาสาริที�เกี�ย์วข้องกบัตริาสาริแหง่ทนุ (equities or equities
related securities) ของบริิษััทจัดทะเบยี์นในตลัาดหลักัทรัิพย์์ในที�ตา่ง ๆ ของโลัก ซึ่่�งริวม
ถึง่ตลัาดหลักัทรัิพย์์ของปริะเทศเกิดใหม่ ทั �งนี � ในอตัริาไมน้่อย์กวา่ ร้ิอย์ลัะ 90 ของทรัิพย์์สนิ
ของกองทนุ นอกจัากนี � กองทนุหลักัย์งัสง่เสริิมการิลังทนุในบริิษััทที�มีการิคำานง่ถึง่สิ�งแวดล้ัอม
หร่ิอสงัคม โดย์การิลังทนุของกองทนุหลักัในตริาสาริแหง่ทนุหร่ิอตริาสาริที�เกี�ย์วข้องกบัตริาสาริ
แหง่ทนุจัะเป็นไปตามแนวทางการิลังทนุทั�วโลักอย์า่งย์ั�งย่์นของอเบอร์ิดีน (Global Sustainable 
Equity Investment Approach)

• กองทนุมีกลัย์ทุธ์ิการิลังทนุมุง่หวงัให้ผลัปริะกอบการิสงูกวา่ดชัื่นีชีื่ �วดั

ผลุ่การดำำาเนินงานแลุ่ะดัำชนีชี �วัดำย้อนหลัุ่ง 5 ปีปฏิทินิ (%ต่�อปี)
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ผลุ่การดำำาเนินงานย้อนหลัุ่งแบบปักหมุดำ (อัต่ราเฉลีุ่�ยต่�อปีสำำาหรับผลุ่การดำำาเนินงานที�แสำดำง
ช�วงเวลุ่าต่ั �งแต่� 1 ปีขึ้้ �นไป)

ตั �งแต่ต้นปี 3 เด่อน 6 เด่อน 1 ปี

กองทนุ 1.91 1.91 12.94 -11.19

ดชัื่นีชีื่ �วดั 5.83 5.83 15.00 -3.72

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั 6.03 6.03 9.72 -15.26

ความผนัผวนกองทนุ 13.40 13.40 17.91 20.53

ความผนัผวนตวัชีื่ �วดั 12.99 12.99 19.27 19.62

3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั �งแต่จััดตั �ง
กองทุน

กองทนุ 9.77 3.72 4.02 2.41

ดชัื่นีชีื่ �วดั 18.21 10.35 11.09 6.27

คา่เฉลัี�ย์ในกลัุม่เดีย์วกนั 10.48 3.91 3.48

ความผนัผวนกองทนุ 17.07 15.90 13.11 15.03

ความผนัผวนตวัชีื่ �วดั 16.60 16.07 13.27 14.70

ระดัำบความเสีำ�ยง

เสี�ย์งสงู 
ลังทนุในตริาสาริทนุเป็นหลักัโดย์เฉลัี�ย์ในริอบปีไมน้่อย์กวา่ร้ิอย์ลัะ 80 ของ
 NAV

ข้ึ้อมูลุ่กองทุนรวม

วนัจัดทะเบีย์นกองทนุ 29/03/2006
วนัเริิ�มต้น class 29/03/2006
นโย์บาย์การิจัา่ย์เงินปันผลั ไมจ่ัา่ย์เงินปันผลั
อาย์กุองทนุ ไมก่าํหนด 

ผู้จัดัำการกองทุนรวม

1 น.ส. ดรุิณรัิตน์ ภิย์โย์ดลิักชื่ยั์ (01/12/2021)
2 น.ส. ดวงธิิดา แซึ่แ่ต้ (18/10/2021)

ดำชันีชี �วัดำ

ดชัื่นี MSCI AC World 100.00%
กองทนุปอ้งกนัความเสี�ย์งจัากอตัริาแลักเปลัี�ย์นตามดลุัพินิจัของผู้จัดัการิ
กองทนุโดย์มีเปา้หมาย์ปอ้งกนัความเสี�ย์งไมน้่อย์กวา่ 90% 
ทั �งนี �เป็นตวัชีื่ �วดัเดีย์วกบักองทนุหลักั ปรัิบด้วย์ต้นทนุการิปอ้งกนัความ
เสี�ย์งอตัริาแลักเปลัี�ย์นเพ่�อคำานวณผลัตอบแทนเป็นสกลุัเงินบาท ณ วนัที�
คำานวณผลัตอบแทน

คำาเต่อืน
- การิลังทนุในกองทนุริวมไมใ่ชื่ก่าริฝากเงิน
- ผลัการิดำาเนินงานในอดตีของกองทนุริวม มไิด้เป็นสิ�งย่์นย์นัถึง่ผลัการิ
ดำาเนินงานในอนาคต

การิเข้าร่ิวมตอ่ต้านทจุัริิต มีบริิษััทแมด่แูลัให้ทำาตามกฎหมาย์
จัดัอนัดบักองทนุ Morningstar «««

หนังสืำอชี �ชวนฉบบัเต่ม็
ผู้ลังทนุสามาริถึศก่ษัาเคร่ิ�องม่อบริิหาริความเสี�ย์งด้านสภาพคลัอ่งได้ใน
หนงัส่อชีื่ �ชื่วนฉบบัเตม็

https://www.abrdn.com/th-th/investor/fund-centre/fund-literature

ABWOOF กองทนุเปิดำ อเบอร์ดำนี โกลุ่บอลุ่ ซััสำเทนเนเบลิุ่ เอคควติ่ี � ฟัันด์ำ

หนงัสอ่ชีื่ �ชื่วนสว่นสรุิปข้อมลูัสำาคญั Factsheet



ABWOOF
ข้ึ้อมูลุ่เชงิสำถิติ่ิ

Maximum Drawdown
Recovering Period

-30.52%
n/a

FX Hedging 90.83%
Sharpe Ratio 0.60

Alpha -3.10
Beta 0.84

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนในต่�างประเทศ 
(% of NAV)

สหรัิฐอเมริิกา 50.58
ฝรัิ�งเศส 5.94
สหริาชื่อาณาจักัริ 5.66
เนเธิอร์ิแลันด์ 4.19
ญี�ปุ่ น 4.11

การจัดัำสำรรการลุ่งทุนในกลุุ่�มอุต่สำาหกรรม 
(% of NAV)

Financials 20.56
Information Technology 16.32
Industrials 14.41
Consumer Staples 13.85
Health Care 12.84

การซืั �อหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิซ่ึ่ �อ ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 15.30น.
การิซ่ึ่ �อครัิ �งแริกขั �นตำ�า 1,000 บาท
การิซ่ึ่ �อครัิ �งถึดัไป
ขั �นตำ�า

1,000 บาท

การขึ้ายคืนหน�วยลุ่งทุน

วนัทำาการิขาย์ค่น ทกุวนัทำาการิ
เวลัาทำาการิ 9.00น. - 13.00น.
การิขาย์ค่นขั �นตำ�า 1,000 บาท
ย์อดคงเหลัอ่ขั �นตำ�า 0 บาท
หนว่ย์คงเหลัอ่ขั �นตำ�า 100
ริะย์ะเวลัาการิรัิบเงิน
คา่ขาย์ค่น

T+5 ค่อ5 วนัทำาการิหลังัจัาก
วนัทำาริาย์การิขาย์ค่น

หมายเหตุ่
ริะย์ะเวลัาการิริับเงินค่าขาย์ค่น ค่อ 5 วันทำาการินับจัากวันทำาริาย์การิ โดย์ไม่นับริวมวันหย์ุดต่างปริะเทศ

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากกองทุนรวม (% ต่�อปีขึ้อง NAV)

คา่ธิริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธิริริมเนีย์มการิจัดัการิ 1.8725 1.8725
ริวมคา่ใช้ื่จัา่ย์ 2.6750 2.1100

หมายเหตุ่

ค�าธ์รรมเนียมที�เรียกเกบ็จัากผู้ถิอืหน�วย (% ขึ้องมูลุ่ค�าซืั �อขึ้าย)

คา่ธิริริมเนีย์ม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจัริิง
คา่ธิริริมเนีย์มเสนอขาย์ 3.00 1.50
คา่ธิริริมเนีย์มรัิบซ่ึ่ �อค่น 0.00 0.00
การิสบัเปลัี�ย์นหนว่ย์ลังทนุเข้า 0.00 0.00
คา่ธิริริมเนีย์มสบัเปลัี�ย์นออก 0.00 0.00
คา่ธิริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์

หมายเหตุ่
- กริณีการิสบัเปลัี�ย์นเข้า ผู้ ถ่ึอหนว่ย์ลังทนุจัะต้องเสีย์คา่ธิริริมเนีย์มเสนอขาย์ด้วย์
- คา่ธิริริมเนีย์มการิโอนหนว่ย์ลังทนุ เรีิย์กเก็บ 300 บาทตอ่ 1,000 หนว่ย์หร่ิอเศษัของ 1,000 หน่วย์

สัำดำสำ�วนประเภททรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ (% of NAV)

หนว่ย์ลังทนุ 97.91
เงินฝากธินาคาริแลัะอ่�นๆ 2.09

ทรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุ 5 อันดำบัแรก (% of NAV)

Aberdeen Standard SICAV I - Global 
Sustainable Equity Fund

97.91

ทรัพย์สำนิที�ลุ่งทนุขึ้องกองทุนหลัุ่ก 5 อันดำบั
แรก  
(% of NAV)

Microsoft Corp 4.77
LOreal SA 4.29
NVIDIA Corp 3.81
DBS Group Holdings Ltd 3.62
AIA Group Ltd 3.24



ABWOOF
การลุ่งทุนในกองทุนอื�นเกนิกว�า 20 %  (กองในประเทศแลุ่ะกองต่�างประเทศ)

ช่ื่�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ช่ื่�อกองทนุ ไมมี่ weblink
ช่ื่�อกองทนุ Aberdeen Standard SICAV I - Global Sustainable Equity Fund ISIN code LU0278912844

Bloomberg code ABGZUDA LX
ช่ื่�อกองทนุ ไมมี่ ISIN code

Bloomberg code

คำาเต่อืน
Maximum Drawdown เปอร์ิเซึ่น็ต์ผลัขาดทนุสงูสดุของกองทนุริวมในริะย์ะเวลัา 5 ปีย้์อนหลังั (หร่ิอตั �งแตจ่ัดัตั �งกองทนุกริณีที�ย์งัไมค่ริบ 5 ปี) โดย์วดัจัากริะดบั NAV ตอ่หนว่ย์ที�จัดุ
สงูสดุไปจันถึง่จัดุตำ�าสดุในชื่ว่งที� NAV ตอ่หนว่ย์ปรัิบตวัลัดลัง คา่ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูัที�ชื่ว่ย์ให้ทริาบถึง่ความเสี�ย์งที�อาจัจัะขาดทนุจัากการิลังทนุในกองทนุริวม 
Recovering Period ริะย์ะเวลัาการิฟ่ี�นตวั เพ่�อเป็นข้อมลูัให้ผู้ลังทนุทริาบถึง่ริะย์ะเวลัาตั �งแตก่าริขาดทนุสงูสดุจันถึง่ริะย์ะเวลัาที�ฟ่ี�นกลับัมาที�เงินทนุเริิ�มต้นใช้ื่ริะย์ะเวลัานานเทา่ใด 
FX Hedging เปอร์ิเซึ่น็ต์ของการิลังทนุในสกลุัเงินตา่งปริะเทศที�มีการิปอ้งกนัความเสี�ย์งจัากอตัริาแลักเปลัี�ย์น 
อตัริาสว่นหมนุเวีย์นการิลังทนุ ความถีึ�ของการิซ่ึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตกองทนุในชื่ว่งเวลัาใดชื่ว่งเวลัาหน่�ง โดย์คำานวณจัากมลูัคา่ที�ตำ�ากวา่ริะหวา่งผลัริวมของมลูัคา่การิซ่ึ่ �อหลักั
ทรัิพย์์กบัผลัริวมของมลูัคา่การิขาย์หลักัทรัิพย์์ของกองทนุริวมในริอบริะย์ะเวลัา 1 ปีหาริด้วย์มลูัคา่ NAV ของกองทนุริวมเฉลัี�ย์ในริอบริะย์ะเวลัาเดีย์วกนั กองทนุริวมที�มีคา่ portfolio 
turnover สงู บง่ชีื่ �ถึง่การิซ่ึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์บอ่ย์ครัิ �งของผู้จัดัการิกองทนุแลัะทำาให้มีต้นทนุการิซ่ึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ที�สงู จัง่ต้องพิจัาริณาเปรีิย์บเทีย์บกบัผลัการิดำาเนินงานของกองทนุ
ริวมเพ่�อปริะเมิน ความคุ้มคา่ของการิซ่ึ่ �อขาย์หลักัทรัิพย์์ดงักลัา่ว 
Sharpe Ratio อตัริาสว่นริะหวา่งผลัตอบแทนสว่นเพิ�มของกองทนุริวมเปรีิย์บเทีย์บกบัความเสี�ย์งจัากการิลังทนุ โดย์คำานวณจัากผลัตา่งริะหวา่งอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวม
กบั อตัริาผลัตอบแทนที�ปริาศจัากความเสี�ย์ง (risk-free rate) เปรีิย์บเทีย์บกบัคา่เบี�ย์งเบนมาตริฐาน (standard deviation) ของกองทนุริวม คา่ Sharpe Ratio สะท้อนถึง่อตัริาผลั
ตอบแทนที�กองทนุริวมควริได้รัิบเพิ�มข่ �นเพ่�อชื่ดเชื่ย์กบัความเสี�ย์งที�กองทนุริวมรัิบมา โดย์กองทนุริวมที�มีคา่ Sharpe Ratio สงูกวา่จัะเป็นกองทนุที�มีปริะสทิธิิภาพในการิบริิหาริจัดัการิ
ลังทนุที�ดีกวา่ เน่�องจัากได้รัิบผลัตอบแทนสว่นเพิ�มที�สงูกวา่ภาย์ใต้ริะดบัความเสี�ย์งเดีย์วกนั 
Alpha ผลัตอบแทนสว่นเกินของกองทนุริวมเม่�อเปรีิย์บเทีย์บกบัดชัื่นีชีื่ �วดั (benchmark) โดย์คา่ Alpha ที�สงู หมาย์ถึง่ กองทนุสามาริถึสร้ิางผลัตอบแทนได้สงูกวา่ดชัื่นีชีื่ �วดั ซึ่่�งเป็นผลั
จัากปริะสทิธิิภาพของผู้จัดัการิกองทนุในการิคดัเลั่อกหร่ิอหาจังัหวะเข้าลังทนุในหลักัทรัิพย์์ได้อย์า่งเหมาะสม 
Beta ริะดบัแลัะทิศทางการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของหลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุ โดย์เปรีิย์บเทีย์บกบัอตัริาการิเปลัี�ย์นแปลังของตลัาด Beta น้อย์กวา่ 1 แสดงวา่
 หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนน้อย์กวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด Beta มากกวา่ 1 แสดงวา่ 
หลักัทรัิพย์์ในพอร์ิตการิลังทนุมีการิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนมากกวา่การิเปลัี�ย์นแปลังของอตัริาผลัตอบแทนของกลัุม่หลักัทรัิพย์์ของตลัาด 
Tracking Error อตัริาผลัตอบแทนของกองทนุมีปริะสทิธิิภาพในการิเลัีย์นแบบดชัื่นีชีื่ �วดั โดย์หาก tracking error ตำ�า หมาย์ถึง่กองทนุริวมมีปริะสทิธิิภาพในการิสร้ิางผลัตอบแทนให้
ใกล้ัเคีย์งกบัดชัื่นีชีื่ �วดั กองทนุริวมที�มีคา่ tracking error สงู จัะมีอตัริาผลัตอบแทนโดย์เฉลัี�ย์หา่งจัากดชัื่นีชีื่ �วดัมากข่ �น 
Yield to Maturity อตัริาผลัตอบแทนจัากการิลังทนุในตริาสาริหนี �โดย์ถ่ึอจันคริบกำาหนดอาย์ ุซึ่่�งคำานวณจัากดอกเบี �ย์ที�จัะได้รัิบในอนาคตตลัอดอาย์ตุริาสาริแลัะเงินต้นที�จัะได้รัิบค่น
 นำามาคดิลัดเป็นมลูัคา่ปัจัจับุนั โดย์ใช้ื่วดัอตัริาผลัตอบแทนของกองทนุริวมตริาสาริหนี � คำานวณจัากคา่เฉลัี�ย์ถ่ึวงนำ �าหนกัของ Yield to Maturity ของตริาสาริหนี �แตล่ัะตวัที�กองทนุมี
 การิลังทนุ แลัะเน่�องจัาก Yield to Maturity มีหนว่ย์มาตริฐานเป็นเปอร์ิเซึ่น็ต์ตอ่ปี จัง่สามาริถึนำาไปใช้ื่เปรีิย์บเทีย์บอตัริาผลัตอบแทนริะหวา่งกองทนุริวมตริาสาริหนี �ที�มีนโย์บาย์ถ่ึอ
คริองตริาสาริหนี �จันคริบกำาหนดอาย์แุลัะมีลักัษัณะการิลังทนุที�ใกล้ัเคีย์งกนัได้
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