
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 

 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
(Aberdeen Japan Opportunities Fund : ABJO)  

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุ
เดียว 

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย ส านกังาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวมตามท่ีแสดงใน
ข้อมูลท่ีใช้เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

Japan Equity (JP BM) 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 
โดยมีดชันีชีว้ดัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในระดบั 4 

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ 

ส านกังาน ก.ล.ต. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมี
ประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครอง
เงินต้น หรือไม่ 

ไมใ่ช่ 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมจ่่าย ช่ือผู้ประกัน ไมม่ี 

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน ทกุวนัท าการ ระหวา่งเวลา 9.30 – 15.30 น. 
 

วันที่จดทะเบียน 28 สิงหาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายรวม ไมเ่กิน 2.50% ต่อปีของ NAV 
(ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเก็บ 2.04 % ของ NAV) 

อายุโครงการ ไมก่ าหนดอายโุครงการ 
 

 

นโยบายการลงทุน 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส้์ ฟันด์ จะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศ ช่ือ อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (Aberdeen Global – Japanese 
Equity Fund) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยจะลงทนุเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารท่ีเก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or 
equities related  securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น 
หรือบริษัทโฮลดิง้ท่ีถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว 

 กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามผลประกอบการของกองทุนหลกั โดยกองทุนหลักมุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

 ดัชนีชีว้ัด (benchmark) ของกองทุนรวม 

 ดชันี  Topix 1st section (ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัเช่นเดียวกบักองทนุหลกั) 

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
         - การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นท่ีลงทนุโดยกองทนุหลกั 
         - การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  
         - อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

เหมาะส าหรับเงินลงทนุท่ีผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงและความผนัผวนของมลูค่าเงินลงทนุได้สงูตลอด
อายขุองกองทนุ 

ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 
1. ความเสี่ยงจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ (Investment in securities Risk)  
2. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  
3. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Performance Risk) 
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk)  

5. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Risk)  
6. ความเสี่ยงจากการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk) 
7. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทนุ (Country Risk)  
8. ความเสี่ยงทางด้านวิธีปฏิบติัทางบญัชี (Accounting Practice Risk) 
9. ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk) 

10. ความเสี่ยงของผู้ ถือหุ้น (Shareholder Risk) 
11. ความเสี่ยงเก่ียวกบัการไมไ่ด้รับช าระหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
    (Execution and Counterparty Risk)    

12. ความเสี่ยงจากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศเดียว (Single Country Risk)    
13.ความเสี่ยงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

ค าเตือนที่ส าคัญ 

  เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุนของ
ประเทศญ่ีปุ่ น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ลงทนุควรศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 กองทุนหลักอาจมีการใช้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management ส าหรับในส่วน
ของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ผู้ ลงทุนจึงมียังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินเยนต่อสกุลเงินบาท แต่ใน
อนาคตกองทนุอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ท่ีมีตัวแปรอ้างอิง
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (hedging) เท่านัน้  โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในภายหลงัหากมีกรณีท่ีกองทุนจะใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทนุจะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured notes) 
ตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ตราสารหนีท่ี้มีอันดับความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือ (unrated securities) 

 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุปเกี่ยวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเสีย่ง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทนุ ดังนัน้ ผู้ลงทนุต้องศกึษาข้อมลูในรายละเอียดจากหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มก่อนการตดัสนิใจ
ลงทนุ ซึง่สามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการกองทนุรวม หรืออาจศกึษาข้อมลูได้จากหนงัสอืชีช้วนท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ได้ที่ website   ของส านกังาน   ก.ล.ต. ทัง้นี ้หากผู้ลงทนุมีข้อสงสยั

ควรสอบถามผู้แนะน าการลงทุนให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจซือ้หน่วยลงทนุ โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทนุรวมนี ้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุดังกลา่วได้ 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี  [30/06/2559] 
หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

ABJO 

กองทนุรวมตลาดเงิน 

ที่ลงทนุเฉพาะ 

ในประเทศ 

กองทนุรวมตลาดเงิน 

ที่ลงทนุในต่างประเทศ

บางสว่น 

กองทนุรวม 

พนัธบตัรรัฐบาล 

กองทนุรวม 

ตราสารหนี ้

กองทนุรวมผสม กองทนุรวม 

ตราสารแห่งทนุ 

กองทนุรวม 

หมวดอตุสาหกรรม 

          กองทนุรวมที่ลงทนุในทรัพย์สนิ      

      ทางเลอืกเช่น ทองค า น า้มนัดิบ  

         ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ เป็นต้น 

1 Risk level 

 

   ความเส่ียงต ่า 
2 3 4 8 7 6 5 

ความเส่ียงสูง 



 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน* 
 
 
 
 
 
 
 
2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก* 

     1. หน่วยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ 97.45% 

* ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
หมายเหตุ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถดูข้อมลูท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี 
www.aberdeen-asset.co.th 
 
 3) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ของอเบอร์ดีน      โกลบอล –      
เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (Aberdeen Global – Japanese Equity Fund) (กองทุนหลัก) 

                                            Sector                                % 
Shin-Etsu Chemical Co                      Basic Materials                      6.0 
Japan Tobacco                                Consumer Goods                    5.2 
Keyence Corporation                             Industrials                          5.1 
KDDI                                               Telecommunications                 4.9 
Seven & I Holdings                         Consumer Services                   4.7 
 
หมายเหต ุเป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี 
www.aberdeen-asset.co.th 
 

ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า/ตัวแปรของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า/สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง/กองทุน

หลัก/กองทุน Trigger (แล้วแต่กรณี) 
ผลการด าเนินงานของอเบอร์ดีน  โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (Aberdeen Global – 
Japanese Equity Fund) (กองทุนหลัก) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถดูข้อมลูท่ีเป็นปัจจุบนัได้ท่ี 

www.aberdeen-asset.co.th 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ( % ต่อปีของ NAV ) 
การจดัการ ไมเ่กิน 1.7300 % 1  (ปัจจบุนัเก็บ 1.73%) 
นายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1100 %1 (ปัจจบุนัเก็บ 0.11%) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ2 ตามท่ีจ่ายจริง (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเก็บ 0.03%) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.05%1  (ปัจจบุนัเก็บ 0.03%) 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด2 ไมเ่กิน 2.50% (ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเก็บ 2.04%) 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไมเ่กิน 3%(ปัจจบุนัเก็บ 1.5%) 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไมม่ี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ไมม่ี 

1 ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 
2 ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยของกองทุนและรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 
2558 
* คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุได้รับ ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการ
ลงทนุ* 
 
 

ผลการด าเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559) 
 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5ปี1 10ปี1 ตัง้แต่จัดตัง้

กองทนุ1 

กองทนุรวม 1.59% -2.67% -1.17% n/a n/a n/a 7.80% 
Benchmark 
TOPIX 1st Section Price Return 
TOPIX 1st Section Total Return 

 
-2.58% 
-1.62% 

 
-9.63% 
-8.59% 

 
-9.47% 
-7.67% 

 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 

 
4.11% 
6.25% 

Information Ratio 2 0.07 0.05 0.45 n/a 
 

n/a n/a 0.03 

ความผั นผวนของผลการ
ด าเนินงาน 

1.14% 1.41% 20.33 % n/a n/a n/a 16.20% 

หมายเหตุ  
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.aberdeen-asset.co.th 
- การน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงในช่วงเวลาต ่ากว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉล่ียต่อปี (Annualized Return) 

1 % ตอ่ปี 
2 Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

ข้อมูลการซือ้/ขายหน่วยลงทุน 
 การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้ : ทกุวนัท าการซือ้ขาย  ระหวา่งเวลา 9.30 – 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 10,000 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000 บาท 

 การขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการขายคืน : ทกุวนัท าการซือ้ขาย ระหวา่งเวลา 9.30 – 13.00 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน : 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย 
- ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัค านวณมลูค่า

หน่วยลงทนุ 
 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี : 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี  www.aberdeen-
asset.co.th หรือระบบโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ท่ีหมายเลข  
0-2352-3399 หรือทางหนงัสือพิมพ์ ASTV ผู้จดัการรายวนั หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
ช่ือ-นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุนี ้
นาย อดิเทพ วรรณพฤกษ์                28 สิงหาคม 2556 
นาย ออเสน การบริสทุธ์ิ 28 สิงหาคม 2556 
นาย พชร ทิมาสาร 8 ตลุาคม 2557 
น.ส. ธัญญา มหาวฒันองักรู 3 ธันวาคม 2557 
นาย พงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 28 สิงหาคม 2556 
น.ส. ภีรัมภา จนัทร์จ ารัสแสง 23 กนัยายน 2558  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด  
ชัน้ 28 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทรศพัท์ 0-2352-3333  โทรสาร 0-2352-3339 
www.aberdeen-asset.co.th 
 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรับหนังสือชีช้วน และโครงการ และข้อ
ผูกพันได้ท่ี 

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเว็บไซต์ของ 
บริษัทจดัการ 
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- กา รล งทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ฝ าก เ งิ น  ร วมทั ้ง ไ ม่ ไ ด้ อยู่ ภ า ย ใ ต้ค ว ามคุ้ ม ค ร อ ง ขอ งสถาบัน คุ้ ม ค ร อ ง เ งิ นฝ าก  จึ ง มี ค ว าม เ สี่ ย ง จ ากการล งทุ น ซึ่ ง ผู้ ล ง ทุ น อ าจ ไ ม่ ไ ด้ รั บ  
เงินลงทนุคืนเต็มจ านวน  

- ในสถานการณ์ไมป่กติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรืออาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
- ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

- ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
-  
การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนั งสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี [30/06/2559] แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด 

 

 

 

 


