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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังลงทุนอะไร?


กองทุนมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองกองทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(ลักเซมเบิรก์ ) ชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – India Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(retail fund) เพียงกองทุนเดียวและจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปีบญั ชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึง่ ส่งผลให้มี net exposure ที่เกีย่ วข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ น



กองทุนหลักจะเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวให้แก่ผลู้ งทุนด้วยการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริษัททีจ่ ด
ทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการลงทุน
ของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (Aberdeen standard Equity Investment Process)



กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ในกรณีที่มีการเลิกหรือควบรวมกองทุนหลักหรือกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนยั ส่าคัญ หรือในกรณีอื่นใด
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกันโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมี
หนังสือแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่มิใช่การลงทุน
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทุกครั้ง
 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Strategy)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัช นีชี้วัด (active management)




คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่ง อาจจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น หรื อ ลดลงจนต่่ า กว่ า
มูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
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กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร


ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน ในจ่านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุน นี้
อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ


เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ (อินเดีย) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมี
ความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับ
เข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่ า ง ๆ ที่ อ าจมี
ผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน



กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจท่าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้
ในอนาคต กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินจิ ของบริษทั
จัดการ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงิ นคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้
การท่าธุรกรรมป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท่าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น



กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ด้วย



ในกรณีกองทุนหลักได้รบั ค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักในวันท่าการ
ซื้อขายใด ๆ กองทุนหลักสงวนสิทธิลดจ่านวนค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจ่านวนลงตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคื น
หน่วยลงทุน เพื่อไม่ให้ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันท่าการซือ้ ขายดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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สุทธิของกองทุน ดังนั้น ค่าสั่งขายคืนของผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุน จะได้รับการด่าเนินการตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนภายในวันท่าการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยด่าเนินการให้ในวันท่าการ
ถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงิน ตามระยะเวลาที่ก่าหนดได้

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ

มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว
ก่อนลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้า่ ซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดย
กองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

3.00%

1.50%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

300 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

300 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย*

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

(โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที่ยื่นค่าขอโอนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่มี

ไม่มี

โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ
6

หมายเหตุ
บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่
ประกาศหน้าส่านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน หรือที่
www.abrdn.com/Thailand หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2564
หมายเหตุ
กองทุนหลักไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ MSCI India Index สัดส่วน 100.00% อันเป็นตัวชี้วัด (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการด่าเนินงาน
เช่นกัน

ผลการดาเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -37.83%
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) คือ 17.47% ต่อปี
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ India Equity
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ก องทุน

Year to
Date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตั้งแต่
จัด ตั้ง

ผลตอบแทนกองทุนรวม

15.20%

6.69%

75th

15.05%

50th

49.62%

75th

6.39%

75th

6.24%

95th

6.59%

5th

7.32%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

20.8 0%

9.61%

25th

20.8 0%

25th

63.05%

25th

10.8 1%

5th

9.90%

5th

6.15%

50th

6.39%

ความผันผวนของกองทุน

15.73%

13.72%

5th

15.73%

25th

15.19%

5th

20.49%

25th

17.47%

25th

17.55%

25th

17.38 %

ความผันผวนของตัวชี้วัด

17.32%

14.8 6%

25th

17.32%

50th

16.38%

50th

23.61%

50th

19.96%

50th

20.67%

75th

20.48 %

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature
ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดทุ น มิ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ยื น ยั น
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนมิได้จัดทาขึ้นตามาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund
(กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark)

*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั ได้ที่ https://wwwabrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
16 มีนาคม 2554
ไม่ก่าหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซื้อ : ทุกวันท่าการ เวลา 9.30 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000.00 บาท
วันทาการขาย : ทุกวันท่าการ เวลา 9.30 – 13.00 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการขายคืน
: 1,000.00 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่่า : 0.00 บาท
จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่่า : 100.00 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
T+5* คือ 5 วันท่าการหลังจากท่ารายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุด
ต่างประเทศ (กองทุนได้รับผ่อนผันการค่านวณ NAV 2 วัน)
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่าระเงินค่าขายคืน
โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://www.abrdn.com/thth/thailand/fund-centre#prices

รายชื่อผู้จัดการกองทุนและ
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

นายออเสน การบริสุทธิ์
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์

16 มีนาคม 2554
16 มีนาคม 2554

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR %)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึน้

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ่ากัด
ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2352-3333 โทรสาร : 0-2352-3379
website : https://www.abrdn.com/thailand
อีเมล์ : client.services.th@abrdn.com
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/disclosure

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ ผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัซ๗
้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนิ น การของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้ จ ากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงทีบ่ าท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่ บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ อ งจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า
10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รบั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง (High Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกั น ซึ่ ง หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุ น ลงทุ น
ในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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ลักษณะสาคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ

Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund

ชนิดหน่วยลงทุน

Class Z USD ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึง่ ของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนด้วยการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ต
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน
(equities or equities related securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบ
กิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษทั ดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการ
ลงทุนของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (Aberdeen standard Equity Investment Process)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

24 มีนาคม 2549

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบิร์ก

อายุโครงการ

ไม่ก่าหนด

บริษัทจัดการ
(Management Company)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ผู้จัดการกองทุน
(Investment Manager)

Aberdeen Asset Managers Limited
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (Sub-Investment Manager)

ดัชนีชี้วัด (benchmark)

MSCI India Index

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน (Depository)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน
(Administration)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชีกองทุน

KPMG Luxembourg, Société Coopérative

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั ิงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing
Expenses): ไม่เกิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หน่วยงานทางการซึ่งเป็น
ผู้กากับดูแล

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
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รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีทมี่ ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ ที่
https://www.abrdn.com/Luxembourg
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