
รางวลัข้างต้นไมเ่ก่ียวข้องกบัรางวลัของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

นโยบายการลงทนุ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ ช่ือ อเบอร์ดีน โกลบอล - เจแปนนีส เอคควตีิ ้ฟันด์ (Aberdeen Global - Japanese 
Equity Fund) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยจะลงทนุเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมต่�า่กวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ โดยในสว่นท่ีเหลอืบริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนตามหลกัการและเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้
ในรายละเอียดโครงการ

ข้อมูลเก่ียวกับกองทนุ (ณ 28 ต.ค.59)

ประเภท กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ ประเภท
โครงการเปิดท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ความเสีย่งหลกั Market, Performance, Liquidity, 
Foreign Exchange, Regulatory, 
Investment in Securities,Political 
and Economic, Accounting 
Practice, Shareholder, Execution 
and Counterparty, Country and 
Single Country Risks

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 28 สงิหาคม 2556 ระดบัความเสีย่ง สงู (ระดบัความเสีย่ง 6)  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 876,818,708.03 บาท ผู้จดัการกองทนุ ทีมผู้จดัการกองทนุรวมตราสารทนุ

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 13.7002 บาท/หนว่ย ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ

เกณฑ์มาตรฐาน Topix 1st Section นายทะเบียน บลจ. อเบอร์ดีน จ�ากดั

Topix 1st Section 464.51 ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท พีวี ออดทิ จ�ากดั

นโยบายการจา่ย 
เงินปันผล

โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแตจ่ะน�าผลก�าไรไปลงทนุ
ตอ่เพ่ือเกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 

ผลการด�าเนินงานรายปี ณ 28 ตุลาคม 2559
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ตราสารทนุ

เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ

 97.8 %

 2.2 %
                                                                                                                                                                                     (ณ 31 ต.ค. 59)

ผลการด�าเนินงาน ณ 28 ตุลาคม 2559

 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แตต้่นปี ตัง้แตจ่ดัตัง้
กองทนุ

กองทนุ(%) 3.13 6.90 8.26 34.39 N/A 7.84 37.00

Topix 1st Section CR(%) 4.58 6.25 1.16 23.04 N/A 1.62 26.01

Topix 1st Section TR(%) 5.52 7.36 3.44 30.81 N/A 3.86 34.85

Information ratio* -0.09 -0.04 0.45 0.59 N/A 0.02 0.54

Standard Deviation**(%) 0.70 0.91 17.95 11.91 N/A 1.19 11.84
*Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเสีย่ง (อตัราตอ่ปี
ส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
**Standard Deviation: วดัความผนัผวนของผลตอบแทนกองทนุ (%ตอ่ปีส�าหรับชว่งระยะเวลา ≥ 1 ปี) 
ท่ีมา : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ�ากดั
กองทนุมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพนิิจผู้จดัการกองทนุ โดยปัจจุบนักองทนุไม่ใช้
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน
ผลการด�าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มไิด้เป็นสิ่ง
ยนืยนัถงึผลการด�าเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

ค่าธรรมเนียมที่หกัโดยตรงจากผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ)

คา่ธรรมเนียมเสนอขาย ≤ 3.00 (ปัจจบุนัเก็บ 1.50)
คา่ธรรมเนียมรับซือ้คืน ไมมี่
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นเข้า+ ไมมี่
คา่ธรรมเนียมสบัเปลีย่นออก ไมมี่
คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ย 300 บาทตอ่ 1,000 หนว่ย หรือ 

เศษของ 1,000 หนว่ย
+ ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมเสนอขายด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุ  
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิรายปี)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ≤ 1.73 (ปัจจบุนัเก็บ 1.73)
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผล
ประโยชน์

≤ 0.05 (ปัจจบุนัเก็บ 0.03)

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.11% (ปัจจบุนัเก็บ 0.11%)
คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ตามท่ีเกิดขึน้จริง (ทัง้นีไ้มเ่กินร้อย

ละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
เฉลีย่ของกองทนุรวมรายปี)

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุ+

2.04

*กองทนุหลกัจะคืนคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีซึง่เกิดจาก
กองทนุรวมหลกัคืนให้แก่กองทนุ (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหนว่ย
ลงทนุ ดงันัน้จงึไมมี่การคดิคา่ธรรมเนียมการจดัการซ�า้ซ้อน) 
+ ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ของกองทนุและ
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 
 

การเสนอขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

การเสนอขาย ทกุวนัท�าการธนาคารพาณิชย์ 
ก่อนเวลา 15.30 น

มลูคา่ซือ้แรกเร่ิม 10,000.00 บาท
มลูคา่ขัน้ต�า่การซือ้ครัง้ตอ่ไป 10,000.00 บาท
การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท�าการธนาคารพาณิชย์ 

ก่อนเวลา 13.00 น.  
ระยะเวลาการรับเงินคา่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ

5 วนัท�าการนบัจากวนัท�ารายการ 
(T+5)*

มลูคา่ขัน้ต�า่การขายคืน 100.0000 หนว่ย (1,000.00 
บาท)

ยอดคงเหลอืขัน้ต�า่ 100.0000 หนว่ย
* บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงระยะเวลา
ช�าระเงินคา่ขายคืนโดยไมจ่�าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
กรณีผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ (ยนิูต 
ลิง้ค์) บริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการช�าระเงนิ
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กับผู้ลงทนุภายใน 5 วันท�าการตัง้แต่
วันถดัจากวันค�านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขที่เก่ียวข้องได้จากกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ
และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จดัท�าโดยบริษัทประกัน
ชีวติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิหรือตดิต่อขอรับหนังสือชีช้วน
โทรศัพท์   +662 352-3333
โทรสาร     +662 352-3389
เวบ็ไซต์     aberdeen-asset.co.th
อีเมล        client.services.th@aberdeen-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดนี จ�ากัด
(ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดแูลให้ท�าตามกฎหมาย) 

อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 179 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดนี จ�ากัด

กองทนุเปิด อเบอร์ดนี เจแปน ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์

กองทนุเปิด – ตุลาคม 2559

หน้า 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important information
Important: The above information is not for general circulation and should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any of the mentioned funds. The 
information is provided on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as advice, as it does not take into account the investment 
objectives, financial situation or particular needs of any specific investor. 
Any research or analysis used to derive, or in relation to, the information herein has been procured by Aberdeen Asset Management Company Limited 
(“Aberdeen”) for its own use, and may have been acted on for its own purpose. The information herein, including any opinions or forecasts have been obtained 
from or is based on sources believed by Aberdeen to be reliable, but Aberdeen does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the same, and 
expressly disclaims liability for any errors or omissions. As such, any person acting upon or in reliance of these materials does so entirely at his or her own risk. Any 
projections or other forward-looking statements regarding future events or performance of countries, markets or companies are not necessarily indicative of, and 
may differ from, actual events or results. No warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted by Aberdeen or its affiliates, for any loss, arising 
directly or indirectly, as a result of any action or omission made in reliance of any information, opinion or projection made in this information. 
The information herein shall not be disclosed, used or disseminated, in whole or part, and shall not be reproduced, copied or made available to others. Aberdeen 
reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice. 
Aberdeen Asset Management Company Limited. The above is based on information available as at end of Oct 16.

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจท�าให้ได้รับเงนิคืนต�า่กว่าเงนิ
ลงทนุเร่ิมแรก
ท�าความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OPEN ENDED FUND – October 2016

Aberdeen Global - Japanese Equity 
Fund
Performance Data and Analytics to 30 September 2016

Summary investment objective
 

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds 
of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office 
in Japan; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in Japan; and/
or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered 
office in Japan.
 
For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.
  
Performance (%)
 

 Annualised

 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years 5 years Launch

Fund 0.38 5.19 1.21 4.20 7.95 15.16 -1.33
Benchmark 0.34 7.13 -0.79 -4.15 5.60 14.02 -0.45
Difference 0.03 -1.94 2.00 8.35 2.35 1.14 -0.88
Sector average 0.43 6.02 -2.84 -5.60 3.97 13.33 -0.02
Sector ranking 516/1113 677/1103 112/1089 67/1038 90/833 142/721 16/22
Quartile 2 3 1 1 1 1 3

Annual returns (%) - year ended 30/09
 

 2016 2015 2014 2013 2012
Fund 4.20 4.25 15.83 52.16 5.88

Calendar year performance (%)
 

 Year to date 2015 2014 2013 2012
Fund -7.90 10.92 15.12 40.91 27.43
Benchmark -12.73 12.06 10.27 54.41 20.86
Difference 4.84 -1.14 4.84 -13.50 6.57
Sector average -14.07 9.07 9.36 57.22 20.91
Sector ranking 131/1064 354/1003 140/963 860/883 86/945
Quartile 1 2 1 4 1

Performance Data: Share Class A2 Acc 
Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested, (JPY).  
Benchmark is for comparison purpose only. This fund is not managed against a specific benchmark. 
All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of 
all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower. 
Past performance is not a guide to future results.
  
  

Top ten holdings
 

 Sector %
Shin-Etsu Chemical Co Basic Materials 5.9
Japan Tobacco Consumer Goods 5.3
Seven & I Holdings Consumer Services 5.2
KDDI Telecommunications 4.5
Keyence Corporation Industrials 4.5
East Japan Railway Consumer Services 4.2
Amada Holdings Industrials 4.0
FANUC Corporation Industrials 4.0
Nabtesco Corporation Industrials 4.0
Daito Trust Construction Financials 3.5
Total 45.1

Total number of holdings 37
 

Sector breakdown %
Consumer Goods 28.1
Industrials 19.4
Financials 13.6
Consumer Services 10.4
Health Care 9.7
Basic Materials 8.7
Technology 5.1
Other 4.4
Cash 0.6
Total 100.0

Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings 
provided for informational purposes only and should not be deemed 
as a recommendation to buy or sell the securities shown. 
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
 

Key information
 

Benchmark Topix 1st Section

Sector Lipper Global Equity Japan

Fund size ¥ 313.5 bn

Share Class 
Performance Launch 
Date

26 April 1988

Investment team Asian Equities Team

The risks outlined overleaf relating to single country market exposure and exchange rate movements 
are particularly relevant to this Fund but should be read in conjunction with all warnings and comments 
given in  the prospectus for the Fund.

IMPORTANT INFORMATION OVERLEAF

Class A - 2 Acc
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Important information
Risk factors you should consider before investing:
l The value of shares and the income from them can go down as well as up and you may get back less than the amount 

invested.
l Investing globally can bring additional returns and diversify risk. However, currency exchange rate fluctuations may have a 

positive or negative impact on the value of your investment.
l The Sub-Fund’s exposure to a single country market, which may be subject to particular political and economic risks, may 

cause the sub-fund to be more volatile than more broadly diversified funds.
Other important information:
Aberdeen Global is a Luxembourg-domiciled UCITS fund, incorporated as a Société Anonyme and organized as a Société d’Invetissement 
á Capital Variable (a “SICAV”).  The information contained in this marketing document is intended to be of general interest only and 
should not be considered as an offer, or solicitation, to deal in the shares of any securities or financial instruments.  Aberdeen Global has 
been authorized for public sale in certain jurisdictions and private placement exemptions may be available in others.  It is not intended 
for distribution or use by any person or entity that is a citizen or resident of or located in any jurisdiction where such distribution, 
publication or use would be prohibited.  Aberdeen Global is not registered under the United States Securities Act of 1933, nor the United 
States Investment Company Act of 1940 and therefore may not directly or indirectly be offered or sold in the United States of America 
or any of its states, territories, possessions, or other areas subject to its jurisdiction or to or for the benefit of a United States Person.  For 
the definition of United States Person, see the current Aberdeen Global prospectus. 
 
This piece is authorized for use by existing shareholders. A current prospectus, available from www.aberdeen-asset.com, must 
accompany or precede this material if it is distributed to prospective investors. No information, opinion or data in this document 
constitutes investment, legal, tax or other advice and are not to be relied upon in making an investment or other decision. This document 
does not constitute an offer or solicitation to invest in the Fund. The offering of the shares of the Aberdeen Global Funds is restricted 
in many jurisdictions and must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering 
is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable 
jurisdictional rules and regulations. It is the responsibility of every recipient to inform themselves and observe applicable regulations and 
restrictions in their jurisdiction.  
 
Before investing, investors should consider carefully the investment objective, risks, charges, and expenses of a fund. This and 
other important information is contained in the prospectus, which can be obtained from a financial advisor and are also available 
on www.aberdeen-asset.com. Prospective investors should read the prospectus carefully before investing.
 
Subscriptions for shares in the Fund may only be made on the basis of the latest prospectus and relevant Key Investor Information 
Document (KIID) which provides additional information as well as the risks of investing and may be obtained free of charge from 
Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG, Scotland  and are also available on www.aberdeen-asset.
com. In Switzerland these documents along with the Fund’s articles of association can be obtained from the Fund’s Representative and 
Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Switzerland (Tel. 058 212 
63 77). 
 
Tax treatment depends on the individual circumstances of each investor and may be subject to change in the future. You should obtain 
specific professional advice before making any investment decision.  
 
Issued in Switzerland by Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (“AAMS”). Registered in Switzerland No. CH-020.3.033.962-7. 
Registered Office: Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as 
distributor of collective investment schemes. 
 
Issued in the EU by Aberdeen Asset Managers Limited. Registered in Scotland No.108419. Registered Office: 10 Queen’s Terrace, 
Aberdeen, AB10 1YG. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority  in the United Kingdom. Aberdeen Asset Managers 
Limited reserves the right to make changes and corrections to any information in this document at any time, without notice.
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Fund risk statistics
 

 3 years 5 years
Annualised Standard Deviation of Fund 16.51 16.61
Beta 0.93 0.89
Sharpe Ratio 0.74 1.00
Annualised Tracking Error 4.34 4.62
Annualised Information Ratio 0.80 0.51
R-Squared 0.94 0.94

Source: Aberdeen Asset Management, total return, Gross of Fees, BPSS, Datastream, JPY. 
Please note the risk analytics figures are calculated on gross returns whereas the performance figures are based on net asset value (NAV) returns. In addition, the risk 
analytics figures lag the performance figures by one month. It should be noted that the figures provided regarding risk would be adjusted if fund fees and expenses were 
included. 
Standard deviation measures historical volatility. Beta is a measure of the volatility of a portfolio in comparison to a benchmark index.  Sharpe ratio measures risk-adjusted 
performance. Tracking error measures the divergence between the price behavior of a position or a portfolio and the price behavior of a benchmark. Information ratio is 
a ratio of portfolio returns above the returns of a benchmark to the volatility of those returns. R-squared is a statistical measurement that determines the proportion of a 
fund's return that can be explained by variations in the market, as measured by a benchmark index.
 

Investor Service  
+ 44 (0)1224 425255 (UK) 
+ 352 4640 1 0820(International) 
Fax Dealing Service + 352 2452 9056
 
All sources (unless indicated): Aberdeen Asset Management  
30 September 2016.

Codes (Class A - 2 Acc)
 

SEDOL 4008798

ISIN LU0011963674

BLOOMBERG AETJAEI LX

REUTERS LP60000038

VALOREN 608238

WKN 973299

Additional information
 

Fund type SICAV UCITS

Domicile Luxembourg

Currency JPY

Registered for sale Please refer to 
www.aberdeen-asset.com

Minimum investment USD 1,500 or currency 
equivalent

Charges Current initial  Avg: 4.25% to 
5.00%; Max: 6.38%

Ongoing Charges Figure 
(OCF)A

1.67%

Price as at 30/09/16 ¥423.3707

Deal closing time 13:00:00 CET

Daily valuation point 13:00:00 CET
Source: Ex-post Ongoing charges Aberdeen Asset Managers Limited 
as at  30 September 2015.
AThe Ongoing Charge Figure (OCF), is the overall cost shown as a 
percentage of the value of the assets of the Funds. It is made up of 
the Annual Management Charge (AMC) of 1.50% and other charges. 
It does not include any initial charges or the cost of buying and 
selling stocks for the Funds. The Ongoing Charges figure can help you 
compare the annual operating expenses of different Funds. 
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