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คุณกาลังลงทุนอะไร?
• กองทุนมี นโยบายลงทุ นในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมต่ างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private

Capital Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่า
กว่ า ร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ทั้ งนี้ กองทุ น มี น โยบายการลงทุ น ซึ่ งส่ งผลให้ มี net exposure
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรับ

โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
(equities or equities related securities) ของผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี exposure ใน private capital markets ทั่ ว โลก
หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการ
การลงทุนใน private equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน

(Fund of Funds) หรื อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศโดยตรง หรื อ เปลี่ ย นแปลงกลั บ มาเป็ น กองทุ น รวมฟี ด เดอร์ ไ ด้
โดยไม่ท่าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด่าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Strategy)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
• คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผู้ ล งทุ น ที่ ส ามารถรั บ ความผั น ผวนของราคาหุ้ น ที่ ก องทุ น รวมไปลงทุ น ซึ่ ง อาจจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น หรื อ ลดลงจนต่่ า กว่ า

มูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้อง

กับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน private capital markets
ทั่วโลก หลัก ทรัพ ย์ดังกล่ าวรวมถึง หุ้ นของกองทุ นปิ ด (shares of Closed-Ended Funds) ซึ่งมีธุรกิจหลัก ในการลงทุน หรือ
บริหารจัดการการลงทุนใน private equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return)
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กองทุ
• นรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทน ในจ่านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ
เงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท่าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท่า
ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
• เนื่องจากกองทุนมี การลงทุนในต่ างประเทศ ดั งนั้น กองทุนจึงมี ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง

และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยง
ที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับเข้ามา
ในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

(Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนด้วย
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน

หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ่านวนที่น้อยกว่า จึงมี ก่าไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง
• ในกรณีกองทุนหลักได้รับค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในวันท่าการ

ซื้อขายใด ๆ กองทุนหลักขอสงวนสิทธิลดจ่านวนค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยลดจ่านวนลงตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน เพื่อไม่ให้ยอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันท่าการซื้อขายดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ดังนั้น ค่าสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะได้รับการด่าเนินการตามสัดส่วนของแต่ละค่าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนภายในวันท่าการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถูกทยอยด่าเนินการให้ในวันท่าการ
ถัดไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนดได้
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• กองทุนหลักจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสัง่ ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ใน

กรณีที่มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักนั้นไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้
• กองทุนหลักมี exposure ในกองทุนปิด (Closed-Ended Funds) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการซื้อขายกันที่ราคาสูง (premium) หรือ

ต่่ากว่า (discount) มูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน ปิด (underlying assets) จึงท่ าให้ ผู้ลงทุ นมีค วามเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลง
ของ premium หรือ discount หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนปิดลงทุนไว้ ดังนั้น หากมีการซื้อขายในราคา
ที่ต่ากว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนปิดจ่านวนมากก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน
• กองทุ น หลั ก จะลงทุ น ในตราสารที่ มี exposure ในทางอ้ อ มใน private equity และ private debt ซึ่ งในบางสถานการณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ่านวย สินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีสภาพคล่องน้อยลงหรื อมีมูลค่า
ที่ลดลง ซึ่งอาจจ่ากัดความสามารถของผู้จัดการการลงทุนในการขายตราสารดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดได้

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุ น รวมผสมซึ่ ง มี ก ารกระจายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ และส่ งผลให้ มี net exposure ทั้ งในตราสารทุ น
ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทาเลือก โดยอาจมี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือกเกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV แต่ไม่เกินร้อยละ
80 ของ NAV
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ

ผู้จัดการกองทุนหลักและบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะท่าการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
% ของ NAV

หมายเหตุ
กองทุน ABPCAP-M แสดง sector allocation ตามรูปภาพข้างต้น ซึ่งเป็นการแสดง sector allocation ของตราสารที่กองทุนหลักได้ลงทุนไว้
ซึ่งรวมถึงตราสารของกองทุนปิด (Closed Ended Funds) โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยตรงจากผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้่าซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดย
กองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

3.00%

1.5%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.00%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

300 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
50 บาทต่อรายการ
โปรดตรวจสอบจากบริษัทจัดการ
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หมายเหตุ
บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand) ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่
ประกาศหน้าส่านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่
www.abrdn.com/Thailand หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท่าการก่อนหน้าวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก่าหนด 180 วันนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุ น และบริษัทจัดการเห็นว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม (excessive trading) โดยค่าปรับดังกล่าวจะน่ามา
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ
กองทุนหลักไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses)
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด คือ MSCI World Net Total Return Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อค่านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค่านวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature

ผลการด าเนิ น งานย้ อ นหลั ง ของกองทุ น Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Equity Fund
(กองทุนหลัก) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark)
YTD
Fund Performance (%)

-6.20

MSCI World Net Total Return
-5.27
(USD)
ที่มา: abrdn ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

1 month 6 months

1 year
(p.a.)

3 years
(p.a.)
24.14

-6.20

4.25

34.15

-5.27

0.45

17.03

17.16

5 years Since Inception
(p.a.)
(p.a.)
n/a

19.17

n/a

13.74

ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก
3Yr
annualised
Standard Deviation

21.40

ที่มา: abrdn ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565
ผลการด าเนิ น งานในอดี ต/ผลการเปรีย บเที ย บผลการด าเนิ น งานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ในตลาดทุ น มิ ได้ เป็ น สิ่ งยื น ยั น
ถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนมิได้จัดทาขึ้นตามาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.
ไม่ก่าหนด
วันทาการซื้อ : ทุกวันท่าการ เวลา 9.30 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000.00 บาท
*ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะค่านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่่าของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป ค่าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

วันทาการขาย : ทุกวันท่าการ เวลา 9.30 – 13.00 น.
มูลค่าขั้นต่่าของการขายคืน
: 1,000.00 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า
: ไม่ก่าหนด
จ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า* : 100.00 หน่วย
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า
(ปัจจุบันยกเว้นจ่านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่่า)

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** :
T+5 คือ 5 วันท่าการหลังจากท่ารายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุด
ต่างประเทศ (กองทุนจะค่านวณ NAV ทุกสิ้นวันท่าการ ภายใน 1 วันท่าการถัดไป)
**บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนโดย
ไม่จ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่เกิน 5 วันท่าการนับจากวันค่านวณ NAV
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://www.abrdn.com/thth/thailand/fund-centre#prices

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์

นางสาวดวงธิดา แซ่แต้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR %)
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ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ่ากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
• ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้ รับ รองถึง ความถูก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั งสื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรือ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ ผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ซ๗
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับ
รองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่่ากว่า
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บา ท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด
- ป้ องกั น ความเสี่ ยงบางส่ วน โดยต้อ งระบุ สัด ส่ วนการป้ อ งกั น ความเสี่ย งไว้อย่ างชัด เจน : ผู้ ลงทุ น อาจมีค วามเสี่ย งจากอั ตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ อ งกั น ความเสี่ ย งตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ จั ดการกองทุ น รวม : ผู้ ล งทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งจากอั 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. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตั วลงทุน ในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุ น
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลด่าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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▪ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เกิดจากการที่กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์บางประเภทที่อาจขายได้ยาก
ในภายหลังเนื่องจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
และสะท้อนในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักด้วย สภาพคล่องที่ลดลงของหลักทรัพย์อาจเกิดจากเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ
สภาวะตลาดที่ ผิ ด ปกติ หรื อ เกิ ด จากเหตุ ก ารณ์ พิ เศษ เช่ น การที่ ผู้ อ อกหลั ก ทรัพ ย์ ถู ก ลดความน่ าเชื่ อ ถื อ หรือ การที่ ต ลาดขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในสถานการณ์ ข้างต้นหรือในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในปริมาณมากที่ไม่ปกติ ซึ่งท่าให้
กองทุนหลักไม่สามารถที่จะขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ได้โดยเร็ว อันท่าให้กองทุนหลักมีเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นไม่เพียงพอ
ต่อการรับไถ่ถอนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักอาจมีการเลื่อนรับค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (deferral of redemption)
ระงับหรือหยุดรับค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of redemption) ตามข้อก่าหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักได้ โดย
ค่านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน หรือกองทุนหลักอาจมีการขยายระยะเวลาการช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้
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▪ ลักษณะสาคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ

Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund

ชนิดหน่วยลงทุน

Class Z Acc USD ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน Aberdeen
Standard SICAV I ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนและกระแสรายรับ โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
ทรัพย์สินของกองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของ
ผู้ออกหลักทรัพย์ทมี่ ี exposure ใน private capital markets ทั่วโลก
หลักทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงหุ้นของกองทุนปิด (shares of Closed-Ended
Funds)) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนหรือบริหารจัดการการลงทุนใน private
equity market และ private debts market ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กองทุนอาจมี exposure ในสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลัก
(Base Currency) ได้ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อการลงทุน หรือเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและขอบเขตที่กฎเกณฑ์
ก่าหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
หรือบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าผลตอบแทนของ MSCI World Net
Total Return Index (USD) (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
กองทุน) อย่างไรก็ดี กองทุนใช้ LPX Composite Listed Private Equity
Index (USD) และ S&P Listed Private Equity Net Total Return Index
(USD) เป็นดัชนีอ้างอิงในการสร้างพอร์ตโฟลิโอของกองทุน

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

28 มิถุนายน 2561

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักเซมเบิร์ก

อายุโครงการ

ไม่ก่าหนด

บริษัทจัดการ (Management Company)

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)

Aberdeen Asset Managers Limited

ดัชนีชี้วัด (benchmark)

MSCI World Net Total Return Index (USD)
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ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depository)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน (Administration)

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชีกองทุน

KPMG Luxembourg, Société Coopérative

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

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

หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กากับดูแล

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผูล้ งทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่
https://www.abrdn.com/en-lu/institutional/fund-centre/literature
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