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กองทุุนเปิิ ด อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด สยามลีีดเดอร์์ ส
ผลการดำ�เนินงานของกองทุนและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ณ 31 พ.ค. 2564

นโยบายการลงทุุน

ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ และหรืือทรััพย์์สินิ อัันเป็็นหรืือเกี่่ย� วข้้องกัับตราสารแห่่งทุุน โดยจะลงทุุนในระยะปานกลางและระยะยาวใน
หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ที่่มีีปั
� ัจจััยพื้้ �นฐานดีี และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจะลงทุุนเพื่่�อให้้มีี net exposure ในตราสาร
ทุุนโดยเฉลี่่ย� ในรอบปีีบััญชีีไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิของกองทุุน และเป็็นหุ้้�นของบริิษัทั ที่่จ� ดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิของกองทุุน โดยมุ่่�งเน้้นลงทุุนในหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษัทั จดทะเบีียน 150
บริิษัทั แรกที่่มีีมู
� ลู ค่่าตามราคาตลาดสููง และหุ้้�นนอกกลุ่่�มดัังกล่่าวที่่มีีปั
� ัจจััยพื้้ �นฐานดีีในสััดส่่วนที่่เ� หมาะสมส่่วนที่่เ� หลืือจะลงทุุนใน
ตราสารทางการเงิินอื่่น� ๆ

ข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับกองทุุน (ณ 31 พ.ค. 64)
ประเภท

กองทุุนเปิิ ดตราสารแห่่งทุุน

ความเสี่่ย� งหลััก

Market, Business and Liquidity
Risks
วัันที่่จ� ดทะเบีียนกองทุุน 2 มีีนาคม 2547
ระดัับความเสี่่ย� ง สููง (ระดัับความเสี่่ย� ง 6)
291,151,461.10 บาท
ผู้้�จัดั การกองทุุน ทีีมผู้้�จัดั การกองทุุนรวมตราสารทุุน
มููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ
40.3323 บาท/หน่่วย
ผู้้�ดููแลผลประโยชน์์ ธนาคารซิิตี้้ �แบงก์์ เอ็็น.เอ. สาขา
มููลค่่าหน่่วยลงทุุน
กรุุงเทพฯ
ตััวชี้้ �วััด
ดััชนีีผลตอบแทนรวมตลาดหลัักทรััพย์์ นายทะเบีียน
บลจ. อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
SET TRI
10,806.13
ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี บริิษัทั พีีวีี ออดิิท จำำ�กัดั
นโยบายการจ่่าย
โครงการจะไม่่จ่า่ ยเงิินปัันผลให้้ แก่่ผู้้�ถืือ
เงิินปัันผล
หน่่วยลงทุุนแต่่จะนำำ�ผลกำำ�ไรไปลงทุุน
ต่่อเพื่่�อเกิิดรายได้้ เพิ่่�มขึ้้ �น

ผลการดำำ�เนิินงานรายปีี ณ 31 พ.ค. 2564
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SET TRI

รางวััลข้้ างต้้ นไม่่เกี่่�ยวข้้ องกัับรางวััลของสมาคมบริิ ษััทจััดการลงทุุน

สััดส่่วนการลงทุุนแยกตามประเภทสิินทรััพย์์ *
(ณ 31 พ.ค. 64)

ตราสารทุุน
เงิินฝากธนาคารและอื่่�นๆ

96.9 %
3.1 %

10 อัันดัับแรกของหลัักทรััพย์์ ที่�ล่ งทุุน (%) *
(ณ 31 พ.ค. 64)
บมจ.ปตท.
บมจ. ซีีพีี ออลล์์
บมจ. กรุุงเทพดุุสิติ เวชการ
บมจ.ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
บมจ. ท่่าอากาศยานไทย
บมจ.เซ็็นทรััลพััฒนา
บมจ.ทิิสโก้้ ไฟแนนเชีียลกรุ๊๊�ป
บมจ. โอสถสภา จำำ�กัดั
บมจ.ปููนซิิเมนต์์ไทย
บมจ.ธนาคารกสิิกรไทย

รวม

8.0
5.6
4.7
4.5
4.4
4.1
4.1
3.7
3.6
3.5

46.2

ผลการดำำ�เนิินงาน ณ 31 พ.ค. 2564

สััดส่่วนการลงทุุนแยกตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม (%)
*(ณ 31 พ.ค. 64)

ตั้้�งแต่่ต้้น 3 เดืือน 6 เดืือน 1 ปีี
3 ปีี
5 ปีี 10 ปีี ตั้้�งแต่่จัดั ตั้้�ง
ปีี
กองทุุน
กองทุุน(%)
4.96 2.71 4.51 7.07 -5.40 0.10 4.72
8.43
ตััวชี้้ �วััด(%)
11.87 8.04 15.19 21.64 0.45 5.50 7.53
8.94
ความผัันผวนของผลการดำำ�เนิินงาน(%) 11.50 11.63 14.01 15.89 20.11 16.33 15.51
17.03
ความผัันผวนของตััวชี้้ �วััด(%)
19.18
13.07 12.23 15.93 16.63 21.29 17.26 16.49

พลัังงานและสาธารณููปโภค
พาณิิชย์์
ธนาคาร
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
วััสดุุก่อ่ สร้้าง
อื่่น� ๆ
เงิินฝากธนาคารและอื่่น� ๆ

(อััตราเฉลี่่ย� ต่่อปีีสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานที่่แ� สดงในช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ 1 ปีีขึ้้ �นไป)

ที่่ม� า : บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน อเบอร์์ดีีน สแตนดาร์์ด (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

ผลการดำำ�เนิินงานในอดีีต/ผลการเปรีียบเทีียบผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับผลิิตภััณฑ์์ ในตลาดทุุน มิิได้้ เป็็ นสิ่่�ง
ยืืนยัันถึึงผลการดำำ�เนิินงานในอนาคต
เอกสารการวััดผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนรวมฉบัับนี้้�ได้้ จัดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� ตามมาตรฐานการวััดผลการดำำ�เนิินงานของ
กองทุุนรวมของสมาคมบริิษัทั จััดการลงทุุน

ทำำ�ความเข้้ าใจลัักษณะสิินค้้ า เงื่่�อนไขผลตอบแทนและความเสี่่�ยงก่่ อนตััดสินิ ใจลงทุุน
รายงานผู้้�จััดการกองทุุนอยู่่�ในหน้้ าถััดไป

รวม
*ร้้อยละของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ

23.3
16.3
12.2
6.5
6.0
32.6
3.1

100.0

สอบถามข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมหรืื อติิดต่่อขอรัั บหนัังสืือชี้้ช� วนและ
ช่่ องทางร้้ องเรีียน
โทรศััพท์์ +662 352-3333
โทรสาร +662 352-3389
เว็็บไซต์์ www.aberdeenstandard.com/Thailand
อีีเมล client.services.th@aberdeenstandard.com
บริิษัทั หลัักทรััพย์์ จัดั การกองทุุน อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั
(ได้้ รัับการรัับรอง CAC/มีีบริิษัทั แม่่ ดูแู ลให้้ ทำ�ำ ตามกฎหมาย)
อาคารบางกอกซิิตี้้ท� าวเวอร์์ ชั้้�น 28 เลขที่่� 179
ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
Link to หนัังสืือชี้ช้ � วน / หนัังสืือชี้ช้ � วนส่่ วนสรุุป
หน้้ า 1
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กองทุุนเปิิ ด อเบอร์์ ดีีน สแตนดาร์์ ด สยามลีีดเดอร์์ ส
รายงานผู้้�จััดการกองทุุน
l

l

l

l

ค่่ าธรรมเนีียมที่่�หักั โดยตรงจากผู้้�ถืือหน่่ วยลงทุุน
(ร้้ อยละของมููลค่่ าหน่่ วยลงทุุน)

SET Index ปรัับตััวสูงู ขึ้้ �น 0.7% ในเดืือนพฤษภาคม ท่่ามกลางจำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้ �อ Covid-19 รายใหม่่ที่ถื่� อื ว่่าอยู่่�ในระดัับสููง
โดยภาคธุุรกิิจที่ดั่� ชนีีปรั
ั บั ขึ้้ �นจะอยู่่�ในกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ละขนส่่งและโลจิิสติิกส์ที่์ อ้่� ้ างอิิงกัับ global ในทางตรงกัันข้้ าม ค่่าธรรมเนีียมเสนอขาย
≤ 0.50 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.50)
ภาคธุุรกิิจที่ปรั
่� บั ตััวลดลงจะอยู่่�ในกลุ่่�มของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่่น กลุ่่�มธนาคาร พาณิิชย์์ และ วััสดุุก่อ่ สร้้าง ค่่าธรรมเนีียมรัับซื้้ �อคืืน
≤ 0.25 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.25)
อย่่างไรก็็ตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาดของ Covid -19 ต่ำำ�กว่
� า่ ที่่ค� าดการณ์์ไว้้ ในไตรมาสที่่1� โดย GDP ลด ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่ย� นเข้้ า+ ไม่่มีี
ลงแค่่ 2.6% เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน และการส่่งออกกลัับมาเป็็ นบวกถึึง 13% ในเดืือนเมษายน
ค่่าธรรมเนีียมสัับเปลี่่ย� นออก* ≤ 0.05 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.05)
บาทต่่อ 1,000 หน่่วย หรืือ
รััฐบาลอนุุมัติั มิ าตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจคล้้ ายคลึึงกัับที่่ผ่� า่ นมาโดยเน้้ นไปที่่� การแจกเงิินสด, โครงการคนละครึ่่�ง และ การ ค่่าธรรมเนีียมการโอนหน่่วย 50
เศษของ 1,000 หน่่วย
เครดิิตเงิินคืืน
+ ผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุนจะต้้ องเสีียค่่าธรรมเนีียมเสนอขายด้้ วย
* ผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุนจะต้้ องเสีียค่่าธรรมเนีียมรัับซื้้ �อคืืนด้้ วย.
ผลประกอบการของบริิษัทั ต่่างๆในไตรมาสแรกออกมาดีีกว่่าที่่ต� ลาดคาดการณ์์เล็็กน้้อย อย่่างไรก็็ตามผู้้�บริิหารยัังคง
จัับตาดููผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกสามนี้้ � และคาดว่่านโยบายการเร่่งฉีีดวััคซีีนในวงกว้้ างจะช่่วยให้้
สถานการณ์์ดีีขึ้้ �น นัักลงทุุนจึึงน่่าจะให้้ ความสนใจติิดตามปััจจััยด้้ านสถานการณ์์ Covid-19 มากกว่่าการประกาศตััวเลข ค่่ าธรรมเนีียมที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุน (ร้้ อยละของ
มููลค่่ าทรััพย์์ สินิ สุุทธิริ ายปีี/รวม VAT)
ผลประกอบการในไตรมาสที่่2� ที่่จ� ะมาถึึง
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ ≤ 1.8725 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 1.8725)
ค่่าธรรมเนีียมผู้้�ดููแลผล
0.06206 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.0321)
ประโยชน์์
ค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน ≤ 0.1177 (ปััจจุบัุ นั เก็็บ 0.1177)
ค่่าใช้้ จ่า่ ยในการโฆษณา ตามที่่เ� กิิดขึ้้ �นจริิง (ทั้้�งนี้้ �ไม่่เกิินร้้อย
ละ 1 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ
เฉลี่่ย� ของกองทุุนรวมรายปีี)
ค่่าใช้้ จ่า่ ยทั้้�งหมดที่่
เ
�
รีียกเก็็
บ
2.03
จากกองทุุน+
+ ร้้อยละต่่อปีีของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิเฉลี่่ย� ของกองทุุนและรวม
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 / ไม่่รวมค่่าใช้้
จ่่ายภาษีีจากการลงทุุนในตราสารหนี้้ �

การเสนอขายและรัับซื้้�อคืืนหน่่ วยลงทุุน
การเสนอขาย

ทุุกวัันทำำ�การธนาคารพาณิิชย์์
ก่่อนเวลา 15.30 น
มููลค่่าซื้้ �อแรกเริ่่�ม
1,000.00 บาท
มููลค่่าขั้้�นต่ำำ�ก
� ารซื้้ �อครั้้�งต่่อไป 1,000.00 บาท
การรัับซื้้ �อคืืนหน่่วยลงทุุน ทุุกวัันทำำ�การธนาคารพาณิิชย์์
ก่่อนเวลา 13.00 น.
ระยะเวลาการรัับเงิินค่่าขาย 2 วัันทำำ�การนัับจากวัันทำำ�รายการ
คืืนหน่่วยลงทุุน
(T+2)*
มููลค่่าขั้้�นต่ำำ�ก
� ารขายคืืน
100.0000 หน่่วย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลืือขั้้�นต่ำำ��
100.0000 หน่่วย

* บริิษัทั จััดการขอสงวนสิิทธิิในกรณีีที่่มีีก
� ารเปลี่่ย� นแปลงระยะเวลาชำำ�ระเงิิน
ค่่าขายคืืนโดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้ องแจ้้ งให้้ ทราบล่่วงหน้้ า
กรณีีผู้้�ลงทุุนที่่�ซื้้อ� กรมธรรม์์ ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน
(ยููนิติ ลิ้้�งค์์ ) บริิษัทป
ั ระกัันชีีวิิตจะเป็็ นผู้้�รัับผิิดชอบในการชำำ�ระเงิินค่่ า
ขายคืืนหน่่ วยลงทุุนให้้ กับั ผู้้�ลงทุุนภายใน 5 วัันทำำ�การตั้้�งแต่่ วันั ถััดจาก
วัันคำำ�นวณมููลค่่ าทรััพย์์ สินิ สุุทธิิ มููลค่่ าหน่่ วยลงทุุน และราคาหน่่ วย
ลงทุุน ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้ อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�เกี่่�ยวข้้ องได้้ จาก
กรมธรรม์์ ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุนและ/หรืือเอกสารประกอบการ
ขายที่่�จัดทำ
ั �ำ โดยบริิษัทป
ั ระกัันชีีวิิต

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 May 21.
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments
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