โครงการส่ งเสริมการขาย กองทุนรวมทีลงทุนในต่ างประเทศ (FIF) ของบลจ.อเบอร์ ดีน
บลจ. อเบอร์ ดีน จํากัด (“บริ ษัท”) มีความยินดีขอนําเสนอโครงการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี "
กองทุนรวมในต่างประเทศ (FIF) ของบลจ.อเบอร์ ดีนทุกกองทุน
ยกเว้ น กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี " ฟั นด์ เพื1อการเลี "ยงชีพ (ABAPAC – RMF)
ตรวจสอบรายชื1อกองทุนรวมที1ร่วมรายการด้ านล่างของประกาศฉบับนี "*

กองทุนรวมทีร่ วมรายการ

23 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาของโครงการ
โปรโมชัน

การคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- end fee) ในอัตราพิเศษครึ1งหนึ1งของอัตราที1เรี ยกเก็บในปั จจุบนั
(ปั จจุบนั เก็บร้ อยละ 1.00 สําหรับกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ "ง ออพพอร์ ทนู ิตี "ส์ บอนด์ ฟั นด์ และ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ และ ร้ อยละ 1.5 สําหรับกองทุนเปิ ด FIF อื1น ๆ ที1ร่วมรายการ)
สําหรับการซื "อหน่วยลงทุนในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 1 ล้ านบาทต่อ 1 รายการ

เงือนไขในการรั บ
โปรโมชัน

•

ซื "อหน่วยลงทุนในจํานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 1 ล้ านบาทต่อรายการจะได้ รับการคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (Front-end fee) ในอัตราพิเศษ โดยจะต้ องเป็ นไปตามเงื1อนไขดังต่อไปนี "
o เป็ นการซื "อหน่วยลงทุนผ่านเลขที1ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง1 เปิ ดบัญชีตรงกับบลจ.อเบอร์ ดีน
o กรณีเป็ นการสับเปลี1ยนหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นการสับเปลี1ยนมาจากกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน
แคช ครี เอชัน1 และ/หรื อ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครี เอชัน1 เท่านัน" การสับเปลี1ยนจะแยก
พิจารณาเป็ นแต่ละรายการ

•

โปรโมชัน1 ในการลดค่าธรรมเนียมเสนอขายหน่วยลงทุนนี "จะไม่รวมถึงการทํารายการซื "อหน่วยลงทุนโดย
กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ การซื "อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการซื "อหน่วยลงทุนโดยกองทุนส่วน
บุคคลบริ ษัทขอสงวนสิทธิXในการเปลี1ยนแปลงโปรโมชัน1 รวมทังเงื
" 1อนไขในการรับโปรโมชัน1 ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
" "ในกรณีที1มีข้อสงสัยหรื อความไม่ชดั เจนประการใดเกี1ยวกับโครงการส่งเสริ ม
การขายนี " บริษัทขอสงวนสิทธิXในการแปลความถ้ อยคํา และความหมายในประเด็นปั ญหาดังกล่าว โดย
คําวินิจฉัยของบริ ษัทให้ ถือเป็ นที1ยตุ ิ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที1 แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ โทร 02-3523388 หรื อ client.services.th@aberdeen-asset.com
ติดต่อขอรับหนังสือชี "ชวนได้ ทกุ วันทําการที1 บลจ.อเบอร์ ดีน หรื อดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.
การลงทุนในกองทุนรวมทีลงทุนในต่ างประเทศมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนซึงอาจทําให้ ได้ รับเงินคืนตํากว่ าเงินลงทุนเริ มแรก
การลงทุนในกองทุนอเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ และ กองทุนอเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิง. ออพพอร์ ทูนิตีส. ์ บอนด์ ฟั นด์ มีความเสียง
สูงหรื อมีความซับซ้ อน ซึงมีความแตกต่ างจากการลงทุนในกองทุนรวมทัวไป แม้ ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ ในการลงทุนหรื อทํา
ธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนมาก่ อน ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจถึงลักษณะความเสียงและเงือนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนีแ. ละ
ขอคําแนะนําเพิมเติมจากบลจ.อเบอร์ ดีน หรื อผู้สนับสนุนการขาย ก่ อนตัดสินใจลงทุนทุกครั ง.
กองทุนอเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ และ กองทุนอเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิง. ออพพอร์ ทนู ิตีส. ์ บอนด์ ฟั นด์ มีนโยบายป้องกัน
ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปั จจุบันกองทุนใช้ เครื องมือป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียน
บางส่ วน สําหรั บกองทุนทีร่ วมรายการทีเหลือมีนโยบายป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
โดยปั จจุบันกองทุนไม่ ใช้ เครื องมือป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียน
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่ อนตัดสินใจลงทุน
*ตรวจสอบรายชื1อกองทุนรวมที1ร่วมรายการในหน้ าถัดไป >>

กองทุนทีร่ วมรายการ*

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมถึงญี1ปนุ่ โดยผ่าน

เอคควิตี " ฟั นด์ (ABAPAC)

กองทุนหลักชื1อ อเบอร์ ดีน แปซิฟิค เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลี1ยในรอบปี
บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังหรื
" อประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี

โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟั นด์

ขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้ อยกว่า 5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที1ลงทุน

(ABAGS)

โดยผ่านกองทุนหลัก ชื1อ อเบอร์ ดีนโกลบอล–นอร์ ท อเมริ กนั สมอลเลอร์ คอมพานีฟันด์
โดยมี net exposure เฉลี1ยในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ระดับความเสียง
h
(สูง)

h
(สูง)

ของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังหรื
" อประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดย

โกรท ฟั นด์ (ABAG)

ผ่านกองทุนหลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – นอร์ ธ อเมริ กนั เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี
net exposure เฉลี1ยในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

h
(สูง)

กองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังหรื
" อประกอบกิจการในประเทศญี1ปนุ่ โดยผ่าน

ออพพอร์ ทนู ิตี "ส์ ฟั นด์ (ABJO)

กองทุนหลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล - เจแปนนีส เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure
เฉลี1ยในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ โดยผ่านกองทุนหลัก ชื1อ อเบอร์ ดีน

อีเมอร์ จิ "ง โกรท ฟั นด์ (ABGEM)

โกลบอล – อีเมอร์ จิ "ง มาร์ เก็ตส์ เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลี1ยในรอบปี บัญชี
ไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังหรื
" อประกอบกิจการในประเทศอินเดีย โดยผ่าน

โกรท ฟั นด์ (ABIG)

กองทุนหลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลี1ย
ในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่า

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังหรื
" อประกอบกิจการในประเทศจีน โดยผ่านกองทุน

เกทเวย์ ฟั นด์ (ABCG)

หลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – ไชนิส เอคควิตี "ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลีย1 ในรอบปี
บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์

ลงทุนในของตราสารทุนของบริ ษัทต่างๆในหลายประเทศโดยไม่จํากัดภูมิภาค โดยผ่าน

ออพพอร์ ทนู ิตี "ส์ ฟั นด์ (ABWOOF)

กองทุนหลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – เวิลด์ เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลี1ยใน
รอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

h
(สูง)

h
(สูง)

h
(สูง)

h
(สูง)

h
(สูง)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย" น

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที1จดั ตังในทวี
"
ปยุโรป หรื อมีสดั ส่วนรายได้ จากการประกอบ

h

โกรท ฟั นด์ (ABEG)

กิจการหรื อมีสดั ส่วนของทรัพย์สินอยูท่ ที1 วีปยุโรปอย่างมีนยั สําคัญ โดยผ่านกองทุนหลัก

(สูง)

ชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – ยูโรเปี ย" น เอคควิตี " ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลี1ยในรอบปี

บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ "ง

ลงทุนในตราสารหนี "ของบริษัทที1จดทะเบียนจัดตังในประเทศที
"
1เป็ นตลาดเกิดใหม่หรื อที1

ออพพอร์ ทนู ิตี "ส์ บอนด์ ฟั นด์ (AEOB) ออกโดยรัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐของประเทศที1เป็ นตลาดเกิดใหม่ โดยผ่านกองทุน

5

หลักชื1อ อเบอร์ ดีน โกลบอล - ซีเลค อีเมอร์ จิ "ง มาร์ เก็ตส์ บอนด์ ฟั นด์ โดยมี

(ปานกลาง

net exposure เฉลี1ยในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

ค่อนข้ างสูง)

กองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน

ลงทุนในตราสารหนี "ที1ออกในสกุลเงินยูโรซึง1 มีอนั ดับความน่าเชื1อถือตํ1ากว่าระดับที1ลงทุน

ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ (ABEHB)

ได้ และ/หรื อที1ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื1อถือที1ออกโดยบริ ษัทและ/หรื อหน่วยงาน
ของรัฐบาล โดยผ่านกองทุนหลัก ชื1อ กองทุน อเบอร์ ดีน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์
บอนด์ ฟั นด์ โดยมี net exposure เฉลีย1 ในรอบปี บัญชีไม่ตํ1ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

h
(สูง)

