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คุณกาลังลงทุนอะไร?
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic

Dividend Fund (กองทุนหลั ก) ซึ่ งเป็นกองทุนรวมที่ จัดตั้งตามระเบีย บของ UCITS ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ย วข้ องของประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่ ต่ากว่ าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุ นมีนโยบายการลงทุนซึ่ งส่งผลให้มี net exposure
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ น
 กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เ กี่ย วข้องกับ ตราสารทุน (equities or equities related securities) ของ

บริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งสร้าง
ผลตอบแทนของกองทุนให้มากกว่าผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World Index (ก่อนหักค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของกองทุน) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับ
จากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับก่าไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสรายรับจากเงินปันผล
โดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือจะมี เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อหา
โอกาสในการได้รับทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ (one off or special dividends)
 กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน

(Fund of Funds) หรือลงทุน ในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง หรือเปลี่ย นแปลงกลับ มาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ไ ด้
โดยไม่ท่าให้ร ะดับ ความเสี่ย งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่ม ขึ้ น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของบริษัท จัดการ โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด่าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัท จัดการ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Strategy)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
 คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้ ล งทุ นที่ ส ามารถรั บ ความผัน ผวนของราคาหุ้น ที่ก องทุ นรวมไปลงทุ น ซึ่ งอาจจะปรับ ตัว เพิ่ม สูง ขึ้น หรือ ลดลงจนต่่ ากว่ า

มูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เ กี่ย วข้อง

กับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลเพื่อสร้างกระแสรายรับจากเงินปันผลและโอกาสในการได้รับก่าไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่ม ขึ้น ผู้ลงทุนควรสามารถ
ลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได้
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กองทุ
 นรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน ในจ่านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
 กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD และมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รับ
เงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท่าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท่า
ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อป้องกันความเสี่ย ง

(Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) ด้วย
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ย ง
ที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไ ม่ป กติ ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงิ นกลับ เข้ามา
ในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัย ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมที่ล งทุนใน

หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ่านวนที่น้อยกว่า จึงมี ก่าไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง
 ในกรณีกองทุนหลักได้รบั ค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในวันท่าการ

ซื้อขายใด ๆ กองทุนหลักขอสงวนสิทธิลดจ่านวนค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจ่านวนลงตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน เพื่อไม่ให้ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันท่าการซื้อขายดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ดังนั้น ค่าสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะได้รับการด่าเนินการตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคืน
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หน่วยลงทุนภายในวันท่าการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยด่าเนินการให้ในวันท่าการ
ถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนดได้
 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มื อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรือชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ
มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ

หมายเหตุ
ผู้จัดการกองทุนหลักและบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทจัดการได้ท่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
Performance Data and Analytics to 31 August 2021
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้่าซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดย
กองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.00%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

2.00%

ยกเว้น
(แต่กรณีสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น
เก็บ 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ไม่มี
มี

มี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

300 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย
โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นค่าขอโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

50 บาทต่อรายการ
โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ
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*รายละเอียดเพิ่มเติม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ
(1) การสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมอื่น ไม่มีค่าธรรมเนียม
(2) การสับเปลี่ยนไปกองทุน SSF มีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน SSF ของบริษัทจัดการอื่น
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันท่าการล่าสุดก่อนหน้าวันท่ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุ นโดยตรง
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท่าการก่อนหน้าวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก่าหนด 180 วันนับ จากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน และบริษัท จัดการเห็นว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม (excessive trading) โดยค่าปรับ ดังกล่าวจะน่ามา
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
หมายเหตุ
บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งรายละเอีย ด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอีย ดดังกล่าวได้ที่
ประกาศหน้าส่านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่
www.abrdn.com/Thailand หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ
กองทุนหลักไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ MSCI AC World Index สัดส่วน 100.00% ซึ่งเป็นตัวชี้วัด (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัดผลการด่าเนินงาน
เช่นกัน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
คุณสามารถดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานที่เ กี่ย วข้ องกับ ผลิ ตภั ณ์์ ใ นตลาดทุ น มิไ ด้เ ป็นสิ่ง ยืนยั น
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนมิได้จัดทาขึ้นตามาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่จ่าย
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
23 กันยายน 2564
ไม่ก่าหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทาการซือ้ : 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
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า
: ไม่ก่าหนด
จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า : 100.00 หน่วย (ปัจจุบันยกเว้น)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
T+5 คือ 5 วันท่าการหลังจากท่ารายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุด
ต่างประเทศ (กองทุนได้รับผ่อนผันการค่านวณ NAV 1 วัน)
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาช่าระเงินค่าขายคืน
โดยไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://www.abrdn.com/thth/thailand/fund-centre#prices

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

นายออเสน การบริสุทธิ์
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์

23 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR %)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
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 รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.
ได้รั บรองถึง ความถูก ต้อ งของข้อ มูล ในหนัง สือ ชี้ช วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกั นราคาหรือ ผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ส อบทานข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล ส าคัญ
ซ๗
ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ย งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้นหรือลดลง
จากปัจจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัย ทางการเมืองทั้งในและต่ างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ย นแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บ าท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บ าทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บ าท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย น/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่ วนการป้ องกันความเสี่ย งไว้อย่ างชัดเจน : ผู้ ลงทุนอาจมีความเสี่ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้อ งกันความเสี่ ยงตามดุ ล ยพิ นิจของผู้ จัดการกองทุ นรวม : ผู้ ลงทุ นอาจมีค วามเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า
10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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 ลักษณะสาคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ

Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund

ชนิดหน่วยลงทุน

Class Z GrossMIncA USD ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ย วข้องกับ ตราสารทุน (equities or
equities related securities) ของบริ ษัท ซึ่ งจดทะเบีย นซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน โดยมุ่งสร้างผลตอบแทน
ของกองทุ น ให้ม ากกว่า ผลตอบแทนของดั ชนี MSCI AC World Index (ก่ อ นหั ก
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์โดยแบ่ง
เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนระยะยาวในบริษัทข้างต้นเพื่อสร้างกระแสรายรับ จากเงินปันผล
และโอกาสในการได้รับก่าไรจากมูลค่าของหุ้นที่เพิ่ม ขึ้น ในขณะเดีย วกันเพื่อเป็นการเพิ่ม
กระแสรายรับจากเงินปันผลโดยรวมให้สูงขึ้น กองทุนหลักจะแบ่งเงินลงทุนในส่วนที่เหลือ
ไปลงทุนระยะสั้นในบริษัทที่มีหรือจะมีเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสในการได้รับ
ทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ (one off or special dividends)
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุป ระสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) นอกจากนี้ กองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

14 ตุลาคม 2563

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบิร์ก

อายุโครงการ

ไม่ก่าหนด

บริษัทจัดการ
(Management Company)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ผู้จัดการกองทุน
(Investment Manager)

Aberdeen Asset Managers Limited
Aberdeen Standard Investments Inc.

ดัชนีชี้วัด (benchmark)

MSCI AC World Index

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน (Depository)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน
(Administration)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
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ผู้สอบบัญชีกองทุน

KPMG Luxembourg, Société Coopérative

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ของกองทุนหลัก

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

หน่วยงานทางการซึ่งเป็น
ผู้กากับดูแล

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อ งกับต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่
https://www.abrdn.com/Luxembourg
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