หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

ข้ อมูล ณ วันที่ [30/06/2560]

ข้ อมูลสรุปนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสีย่ ง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั ้น ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. ทั ้งนี ้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัย
ควรสอบถามผู้แนะนาการลงทุนให้ เข้ าใจก่อนตัดสินใจซื ้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทูนิตสี ้ ์ ฟั นด์
(Aberdeen World Opportunities Fund : ABWOOF)
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน
ข้ อมูลที่ใช้ เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

Global Equity (MSCI World, ACWI)

ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ กองทุนรวมโดย

สานักงาน ก.ล.ต.

สานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริ ษัทแม่ดแู ลให้ ทาตามกฎหมาย
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

บริ ษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกากับ
ดูแลของ
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมี
ประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครอง
เงินต้ น หรือไม่
ชื่อผู้ประกัน

ความถี่ในการเปิ ดซือ้ ขายหน่ วยลงทุน

ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.

วันที่จดทะเบียน

29 มีนาคม 2549

ค่ าใช้ จ่ายรวม

ไม่เกิน 2.50% ต่อปี ของ NAV
(ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเก็บ 2.03 %ต่อปี ของ NAV)

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

ไม่ใช่
ไม่มี

แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม
ABWOOF

Risk level
2

3

4

5

6

7

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

ที่ลงทุนเฉพาะ

ที่ลงทุนในต่างประเทศ

พันธบัตรรัฐบาล

ตราสารหนี ้

ตราสารแห่งทุน

หมวดอุตสาหกรรม

ในประเทศ

บางส่วน

ความเสี่ยงต่า 1

นโยบายการลงทุน
 ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน

8

ความเสี่ยงสูง

กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สนิ
ทางเลือกเช่น

ทองคา

น ้ามันดิบ

ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ เป็ นต้ น

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
3. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Performance Risk)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทูนิตีส้ ์ ฟั นด์ จะนาเงิ นไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ ชื่อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – เวิลด์ เอคควิตี ้ ฟั นด์ (Aberdeen Global – World Equity
Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Risk)

ทรั พย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรั พย์ของบริ ษัทต่างๆใน

6. ความเสี่ยงจากการบังคับใช้ กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk)

หลายประเทศ โดยไม่จากัดภูมิภาค ซึง่ เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรื อที่เกี่ยวข้ อง

7. ความเสี่ยงทางด้ านวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี (Accounting Practice Risk)

กับตราสารทุน เช่น หุ้น หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าสองในสามของพอร์ ต

8. ความเสี่ยงทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk)

การลงทุน
 กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามผลประกอบการของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวัง

9. ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Shareholder Risk)
10. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ได้ รับชาระหนี ้จากการซื ้อขายหลักทรัพย์
(Execution and Counterparty Risk)

ให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)
 ดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) ของกองทุนรวม

11.ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
คาเตื อนที่สาคัญ

ดัชนี MSCI World Free (ซึง่ เป็ นดัชนีชี ้วัดเช่นเดียวกับกองทุนหลัก)
 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม



กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ใช้ เครื่ องมือป้องกันความ

-

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก

เสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่ง

-

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

อาจทาให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ ทัง้ นี ้ ในอนาคต กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือ

-

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทา

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
เหมาะสาหรับเงินลงทุนที่ผ้ ลู งทุนยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนได้ สงู ตลอด
อายุของกองทุน
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Investment in securities Risk)

ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้

ผลการดาเนินงาน (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

3 เดือน

1) สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน*

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5ปี 1

10ปี 1

ตั ้ ง แต่ จั ดตั ้ ง
กองทุน1

4.04%

7.67%

10.66%

0.18%

6.33%

1.52%

2.26%

MSCI World Total Return

2.89%

5.29%

14.82%

7.46%

13.52%

4.42%

4.82%

Information Ratio 2

0.05

0.05

-0.17

-0.93

-0.91

-0.15

-0.07

ความผั นผวนของผล

0.41%

0.40%

7.66%

10.08%

9.17%

15.64%

14.99%

กองทุนรวม
Benchmark

การดาเนินงาน

2) ชื่อทรัพย์ สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก*
1.หน่วยลงทุนของกองทุน อเบอร์ ดีน โกลบอล - เวิลด์ เอคควิตี ้ ฟั นด์

97.51%

* ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

หมายเหตุ
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ ท่ ี www.aberdeen-asset.co.th
- การนาเสนอผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริงในช่ วงเวลาต่ากว่ า 1 ปี ห้ ามแปลงเป็ นอัตราเฉลี่ยต่ อปี (Annualized Return)
1

% ต่อปี
Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
2

หมายเหตุ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560 ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้ อมูลที่ เป็ นปั จจุบันได้ ที่
www.aberdeen-asset.co.th
3) ชื่อทรั พย์ สิน และการลงทุ นสู งสุ ด 5 อันดั บแรก ของอเบอร์ ดี น โกลบอล – เวิ ลด์ เอคควิ ตี ้
ฟั นด์ (Aberdeen Global – World Equity Fund) (กองทุนหลัก)
Roche Holdings
Oracle
TSMC
Novartis
Shin-Etsu Chemical Co

Switzerland
United States
Taiwan
Switzerland
Japan

%
3.4
3.2
3.2
3.1
3.1

หมายเหตุ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่
www.aberdeen-asset.co.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า/ตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า/สัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง/
กองทุนหลัก/กองทุน Trigger (แล้วแต่กรณี )
ผลการดาเนิ นงานของอเบอร์ ดีน โกลบอล – เวิลด์ เอคควิตี ้ ฟั นด์ (Aberdeen Global – World
Equity Fund) (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่
www.aberdeen-asset.co.th
ค่าธรรมเนี ยม
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ( % ต่ อปี ของ NAV )
การจัดการ

ไม่เกิน 1.75%1 (ปั จจุบนั เก็บ 1.75%)

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.11%1(ปั จจุบนั เก็บ 0.11%)

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ2

ตามที่จ่ายจริ ง (ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.03%)
ไม่เกิน 0.05%1(ปั จจุบนั เก็บ 0.03%)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

2

ไม่เกิน 2.50% (ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเก็บ 2.03%)

 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)

1

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 3 % (ปั จจุบนั เก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม
2559
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อน
การลงทุน*
2

*ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
ข้ อมูลการซือ้ /ขายหน่ วยลงทุน
 การซื ้อหน่วยลงทุน :
วันทาการซื ้อ : ทุกวันทาการซื ้อขายระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก : 10,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป : 10,000 บาท
 การขายคืนหน่วยลงทุน :
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการซื ้อขายระหว่างเวลา 9.30 – 13.00 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน : 1,000 บาท หรื อ 100 หน่วย
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนโดยมิให้ นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่ าทรัพย์ สินรายวันได้ ท่ ี :
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทุกวันที่เว็ บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.aberdeenasset.co.th หรื อระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ (IVR) ที่หมายเลข
0-2352-3399 หรื อทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จดั การรายวัน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุนนี ้
29 มีนาคม 2549
นาย อดิเทพ วรรณพฤกษ์
์
นาย ออเสน การบริ สทุ ธิ
22 กุมภาพันธ์ 2550
น.ส. ธัญญา มหาวัฒนอังกูร
3 ธันวาคม 2557
นาย พงค์ธาริ น ทรัพยานนท์
29 มีนาคม 2549
นาย เฉลิมรัฐ ปั ญจวัฒนกุล
28 มีนาคม 2560
ข้อมูลอื่นๆ
- CAC คือ โครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Thailand’s
Private Sector Collective Action against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
ชัน้ 28 อาคารบางกอกซิตีท้ าวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ
10120 โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3339
www.aberdeen-asset.co.th
 ผู้ ลงทุน สามารถสอบถามข้ อมู ลเพิ่มเติม และรั บหนั งสื อชี ช้ วน และโครงการ และข้ อ
ผูกพันได้ ท่ ี
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ

- กา ร ล ง ทุ น ใ น ห น่ ว ย ลง ทุ น ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ฝ า กเ งิ น ร ว มทั ้ง ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม คุ้ ม คร อ ง ข อ ง สถ า บั น คุ้ ม คร อ ง เ งิ นฝ า ก จึ ง มี ค ว า ม เ สี่ ยง จ า ก ก าร ล ง ทุ น ซึ่ ง ผู้ ล ง ทุ น อ าจ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรื ออาจได้ รับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
- ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ [30/06/2560] แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม และขอรั บรองว่ า
ข้ อมูลดังกล่ าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาให้ ผ้ ูอ่ นื สาคัญผิด

