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กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์  
abrdn Global Innovation Equity Fund  

 

ชนิดสะสมมูลค่า: ABINNO-A 
 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

กองทุนรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  

  
  
  
  
  
  
  

คุณก าลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทนุ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

แบบ 123-1 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

วันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2565 

 

ABINNO-A 
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• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation 
Equities Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องของประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure  
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 

• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของ
กองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัททุกขนาด
ที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมในทุกรูปแบบ 

• กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง หรือเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้  
โดยไม่ท่าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  อน่ึง บริษัทจัดการจะด่าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

• กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Strategy) 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวช่ัน เอคควิตี้ ฟันด์ มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก  
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (active management) 

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

 

 

 

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่่ากว่า  
 มูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้ 

• ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป 

• ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์อื่นในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้อง

กับตราสารทุนของบริษัททุกขนาดที่มีโมเดลธุรกิจ (business model) มุ่งเน้น และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมในทุก

รูปแบบ 

• ผู้ลงทุนทั่วไปท่ีต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาว (Total Return) 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณก าลังลงทุนอะไร? 

https://www.aberdeenstandard.com/th-th/thailand/fund-centre#literature
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือนที่ส าคัญ 
• กองทุนมีการลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจท่าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ

เงินคืนต่่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี ้การท่าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท่า

ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

• กองทุนและกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) และกองทุนหลักยังอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนด้วย 

• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง  
และสังคมของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยง
ที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท่าให้กองทุนไม่สามารถน่าเงินกลับเข้ามา  
ในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก่าหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ่านวนที่น้อยกว่า จึงมี ก่าไร/ขาดทุน สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิ ง
โดยตรง 

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

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

▪  ผู้ลงทุนที่เน้นการไดร้ับผลตอบแทน ในจ่านวนเงินท่ีแน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

 

 ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  

        อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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• กองทุนหลักจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค่าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือค่าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ใน
กรณีทีมู่ลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักนั้นไม่สามารถประเมินได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก่าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ 

 

 

 

 
หมายเหตุ  มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 
 

 

 

 
ผู้จัดการกองทุนหลักและบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสมตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะท่าการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ 

 

 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
ก่อนลงทุน *  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) 

 
หมายเหต ุ 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไมเ่กิดรายการคา่ธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้่าซ้อนจากการบริหารจดัการที่เรียกเก็บโดย
กองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะไมม่ีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน   

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 3.00% 1.5% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.00% ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี 

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

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธ ิ
ในหน่วยลงทุน 

50 บาทต่อรายการ  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
(เช่น การจดแจ้งและเพิกถอนการจดแจ้งจ่าน่า
หน่วยลงทุน การออกเช็คค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหม่ในกรณสีูญหาย เป็นต้น) 

โปรดตรวจสอบจากบริษัทจดัการ 

ค่าธรรมเนียม 
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หมายเหต ุ  

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท่าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.abrdn.com/Thailand)  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส่านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือท่ี www.abrdn.com/Thailand หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี) 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equities Fund (กองทุนหลัก) 

 
ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

หมายเหต ุ  
กองทุนหลักไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน   
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and Servicing Expenses) 
อน่ึง เนื่องจาก Class Z Acc USD ได้กลับมาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 จึงยังไม่มีข้อมูลคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต *  
ดัชนี ช้ีวัด คือ MSCI AC World Index (USD) สัดส่วน 100.00% ซึ่ งเป็นตัวช้ีวัด (benchmark) ที่กองทุนหลักใช้ในการวัด 
ผลการด่าเนินงาน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค่านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค่านวณ
ผลตอบแทน 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity 
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature 

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนหลัก 
เนื่องจากกองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund, Class Z Acc USD ที่กองทุนจะลงทุน 
ยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน (เนื่องจาก Class Z Acc USD  เพ่ิงเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่อีกคร้ังเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565) กองทุนหลักจึงใช้ผลการด าเนินงานของ Class I Acc USD ซ่ึงเป็น class ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน  (Institutional 
Investors) เป็นข้อมูลอ้างอิง  ทั้งนี้ Class I Acc USD มีการจัดเก็บ management fee ในอัตรา 0.75% ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราที่
ใกล้เคียงกับ Class Z Acc USD มากที่สุด (Class Z ไม่มีการจัดเก็บ management fee) 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature
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ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลักเม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก  

 3Yr 
annualised 

Standard Deviation 18.75 
 

ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
- ข้อมูลจาก Monthly Factsheet กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Innovation Equity Fund, Class I Acc USD  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  ทั้งนี ้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมลู ที่เป็นปัจจุบันได้ที ่
https://www.abrdn.com/en/luxembourg/investor/fund-centre#literature  
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ไม่จ่าย 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.  
 
ไม่ก่าหนด 

วันท าการซื้อ : ทุกวันท่าการ เวลา 9.30 – 15.30 น. 
มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งแรก  : 1,000.00 บาท 

มูลค่าขั้นต่่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท 
*ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าข้ันต่่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะค่านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส่าคัญ โดยจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้ง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าข้ันต่่าของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป ค่าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
วันท าการขาย : 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  

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี https://www.abrdn.com/th-
th/thailand/fund-centre#prices 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันที่จดทะเบียน 
อายุโครงการ 

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 

 

นางสาวดรุณรตัน ์ภิยโยดิลกชัย  นางสาวดวงธดิา แซแ่ต้ 
นายพงค์ธารนิ ทรัพยานนท ์     
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ่ากัด 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น 

 

  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืน 
 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR %) 

ข้อมูลอื่น ๆ 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

• ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน  ก.ล.ต.  
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/disclosure 
                                    
  
  
  
  
  
 ซ๗ 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

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

  
  
  
  
  

  

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 
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▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
จากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า 
standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สูง 

▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท่าก่าไรในช่วงที่บาท
แข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท่าก่าไรในช่วงที่บาท
อ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส่าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งท่าได้ดังต่อไปนี้ 
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงท้ังหมด 
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ล งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก 
การป้องกันความเสี่ยงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 
10% ของ NAV รวมกัน 

ทั้งนี ้การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สิน ดังนี ้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น 
กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด่าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน 
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลด่าเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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▪ ลักษณะส าคัญของกองทุน Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund (กองทุนหลัก)  

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund 

ชนิดหน่วยลงทนุ Class Z Acc USD ซึ่งไมม่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุน   

ประเภทกองทุน กองทุนเปิด ซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน  Aberdeen 
Standard SICAV I ซึ่งจัดตั้งข้ึนในรูปของบริษัท 

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวโดย
จะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนและ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related 
securities) ของบริษัททุกขนาดทีม่ีโมเดลธรุกิจ (business model) มุ่งเน้น 
และ/หรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมในทุกรูปแบบ  

ในการพิจารณาลงทุน กองทุนจะพิจารณาจากสิ่งท่ีนวัตกรรมอาจสง่ผลกระทบ
ต่อกิจกรรมในการด่าเนินชีวิตของมนุษย์ใน 5 ด้าน คือ การดูแลชีวิตและ
สุขภาพ (How we live) การสร้างสิ่งต่าง ๆ (How we make) การออมเงิน
และใช้จ่าย (How we save and spend) การท่างาน (How we work) และ
การด่าเนินชีวิต (How we play) โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบของนวัตกรรม
ผ่านมุมมองทั้ง 5 ด้านแล้ว กองทุนจะมองหาการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ท่ีมี 
การใช้นวัตกรรมเพื่อ "ปรับปรุง" ธุรกิจของตนให้ดีขึ้น หรือ"ดิสรัป" ธุรกิจอื่นที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และ "สร้างความสามารถ" ที่จะท่าให้นวัตกรรมเกิดขึ้น              

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสีย่ง (Hedging) นอกจากน้ี กองทุนหลักยังอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อการลงทุนด้วย 

วันที่จดทะเบียนจัดต้ัง 11 สิงหาคม 2560 (Class Z Acc USD ได้กลับมาเปดิเสนอขายหนว่ยลงทุน
อีกครั้งเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565) 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ลักเซมเบิร์ก 

อายุโครงการ ไม่ก่าหนด 

บริษัทจัดการ (Management Company)  Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) Aberdeen Asset Managers Limited 

ดัชนีชี้วัด (benchmark) MSCI AC World Index (USD) 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depository) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 

ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน (Administration) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch  

ผู้สอบบัญชีกองทนุ KPMG Luxembourg, Société Coopérative 
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee): ไมม่ ี 
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตัิงานด้านกองทุน (Operating, Administrative and 
Servicing Expenses): ไมเ่กิน 0.60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

หน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผู้ก ากับดูแล Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือช้ีชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกับต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผูล้งทุนสามารถดูข้อมลูของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.abrdn.com/en/luxembourg/investor/fund-centre#literature 

 


