
รางวลัข้างต้นไมเ่ก่ียวข้องกบัรางวลัของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ

นโยบายการลงทนุ
ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ (สงิคโปร์) ช่ือ Aberdeen Pacific Equity Fund 
เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีตัง้แตร้่อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยสนิสทุธิของกองทนุ โดยในอตัราสว่นท่ีเหลอืจะเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า (Derivative) และตราสารแหง่หนีท่ี้มีการจา่ยผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร (Structured Note)

ข้อมูลเก่ียวกับกองทนุ (ณ 28 ต.ค.59)

ประเภท กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ ประเภท
โครงการเปิดท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

ความเสีย่งหลกั Market, Performance, Liquidity, 
Country, Exchange Rate, 
Regulatory, Investment in 
Securities, Political and 
Economic, Accounting Practice, 
Shareholder, Execution and 
Counterparty risks

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 25 สงิหาคม 2548 ระดบัความเสีย่ง สงู (ระดบัความเสีย่ง 6)  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 1,357,755,496.13 บาท ผู้จดัการกองทนุ ทีมผู้จดัการกองทนุรวมตราสารทนุ

มลูคา่หนว่ยลงทนุ 17.4629 บาท/หนว่ย ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขา
กรุงเทพฯ

เกณฑ์มาตรฐาน MSCI AC Asia Pacific ex Japan นายทะเบียน บลจ. อเบอร์ดีน จ�ากดั

MSCI AC AP ex Japan 15,542.53 ผู้ตรวจสอบบญัชี บริษัท พีวี ออดทิ จ�ากดั

นโยบายการจา่ย 
เงินปันผล

โครงการจะไมจ่า่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแตจ่ะน�าผลก�าไรไปลงทนุ
ตอ่เพ่ือเกิดรายได้เพ่ิมขึน้ 

ผลการด�าเนินงานรายปี ณ 28 ตุลาคม 2559

2554 2555 2556 2557 2558 2559 YTD
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ตราสารทนุ

เงินฝากธนาคารและอ่ืนๆ

 98.3 %

 1.7 %
                                                                                                                                                                                     (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(%) 1.83 5.81 1.02 0.55 23.49 4.88 74.63

MSCI AC AP ex Japan CR(%) 2.14 6.90 3.47 4.70 18.28 4.48 32.99

MSCI AC AP ex Japan TR(%) 2.85 9.09 6.76 15.02 38.61 7.52 89.29

Information ratio* -0.04 -0.04 -0.42 -0.62 -0.18 -0.01 0.11

Standard Deviation**(%) 0.59 0.71 13.05 11.89 11.61 0.85 17.23
*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 ≤ 1.75 (ปัจจบุนัเก็บ 1.75)
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 เอเชีย แปซฟิิค เอคควติี ้ฟันด์

กองทนุเปิด – ตุลาคม 2559

หน้า 1
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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
__________________________________________________________________________________________________________________________________________



Performance Data and Analytics to  30 September 2016

Fund objective 
Aims to provide holders with medium to long-term capital growth from a diversified 
portfolio of Asian-Pacific equities excluding Japanese equities, and as a feeder fund to 
invest in the equity-based Asia Pacific sub-funds of Aberdeen Select Portfolio, namely 
the Aberdeen China Opportunities Fund, Aberdeen Indonesia Equity Fund, Aberdeen 
Malaysian Equity Fund, Aberdeen Singapore Equity Fund and Aberdeen Thailand Equity 
Fund, and  invests up to 10% of its deposited property in the Aberdeen Global - Indian 
Equity Fund*, a sub-fund of the Luxembourg-registered Aberdeen Global.

Key information
Fund included under2 CPFIS-OA1/SRS Switching fee 1.0%
Inception date 5 Dec 1997 Management fee4 1.5% p.a
Benchmark MSCI AC Asia Pacific 

ex Japan
Min. investment S$1,000/ 

US$5,000
Monthly investment 
plan2

S$100 min. Min. subsequent 
investment

S$100/ US$2,500

Front end load 5.0% (Cash/SRS) 
3.0% (CPFIS-OA)3

Fund size S$1.4bn 

Performance
Percentage Growth Total Return (05/12/1997 - 30/09/2016)
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Fund NAV to NAV Fund (Charges applied)5 Benchmark6

Performance (%)
 

SGD Cumulative Annualised
 1 mth 3 mths 1 yr 3 yrs Incep. 3 yrs Incep.
Fund NAV to NAV 0.8 7.2 7.7 3.2 422.9 1.1 9.2
Fund (Charges applied)5 -4.2 1.8 2.3 -1.9 396.7 -0.7 8.9
Benchmark6 1.8 11.2 13.5 17.2 249.8 5.4 6.9

 

USD7 Cumulative Annualised
 1 mth 3 mths 1 yr 3 yrs Incep. 3 yrs Incep.
Fund NAV to NAV 0.8 5.8 12.1 -4.9 202.2 -1.7 9.4
Fund (Charges applied)5 -4.3 0.5 6.5 -9.7 187.1 -3.3 8.9
Benchmark6 1.8 9.8 18.4 7.9 209.1 2.6 9.6

Source: Lipper, percentage growth, gross income reinvested.

  Top ten holdings* (%)
  

Aberdeen China Opportunities 
Fund 10.0
Aberdeen Singapore Equity Fund 9.4
AG - Indian Equity Fund* 9.0
Samsung Electronics (Pref) 5.0
Aberdeen Indonesia Equity Fund 3.8
TSMC 3.7
Jardine Strategic Holdings 3.6
AIA Group 3.4
Aberdeen Thailand Equity Fund 3.3
Rio Tinto 3.2
Total 54.4

Country allocation* (%)
  

China/Hong Kong 25.8
Singapore 19.7
India 13.5
Australia 8.4
South Korea 7.5
Taiwan 5.5
Philippines 3.9
Indonesia 3.8
Malaysia 3.8
Thailand 3.3
United Kingdom 1.8
Sri Lanka 0.4
Cash 2.8
Total 100.0
Figures may not always sum to 100 due to 
rounding.

1 Higher Risk - Narrowly Focused (Regional - 
Asia).

2 S$ Class only.
3 With effect from 1 Jul 07.
4 No double charging for management and 
advisory fees at the underlying fund level.

5 Includes the effect of an assumed 5% 
front end load, which the investor might or 
might not pay. NAV to NAV figures are a 
better reflection of underlying investment 
performance.

6 Benchmark is MSCI AC Asia Pacific ex Japan 
TR.

7 Fund available for US$ investment since 1 Jun 
04.

  Morningstar Awards 2011©. 
  Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded 
to Aberdeen Pacific Equity Fund, SGD Class for 
Best Asia-Pacific Equity Fund, Singapore.

Fund manager's report on page 2 Page 1 of 2
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Important information
The CPF interest rate for the Ordinary Account (“OA”) is based on the 12-month fixed 
deposit and month-end savings rates of the major local banks. Under the CPF Act, the CPF 
Board pays a minimum interest of 2.5% per annum when this interest formula yields a 
lower rate. In addition, the CPF Board will pay an extra interest rate of 1% per annum on 
the first $60,000 of a CPF member’s combined balances, including up to $20,000 in the 
OA. From January 2016, CPF members aged 55 and above will also earn an additional 1% 
extra interest on the first $30,000 of their combined balances (with up to $20,000 in the 
OA). This is paid over and above the current extra 1% interest that is earned on the first 
$60,000 of their combined balances. The first $20,000 in the OA will not be allowed to be 
invested under the CPF Investment Scheme.  
The above information should not be considered an offer, or solicitation, to deal in any 
funds in the Aberdeen Select Portfolio. Investments in the unit trusts are not deposits 
in, obligations of, or guaranteed or insured by Aberdeen Asset Management Asia Limited 
(the “Manager”), and are subject to investment risks, including the possible loss of the 
principal amount invested. Unit values and income therefrom may fall or rise. Past 
performance is not indicative of future performance. Investors should read the prospectus 
and the product highlights sheet or seek relevant professional advice, before making any 
investment decision.
The fund(s) as well as their underlying fund(s) may use or invest in financial derivative 
instruments. Please refer to the prospectus of the Aberdeen Select Portfolio fund(s) 
for more information. 
The above is based on information available as at 30/09/2016, unless otherwise stated. 
The Manager reserves the right to make any amendments to the information at any time, 
without notice.
Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E

Aberdeen Pacific Equity Fund

Prices over past 12 months
 Highest NAV Lowest NAV
SGD $5.0020 (29/09/2016) $4.0913 (11/02/2016)
USD $2.9242 (8/09/2016) $2.2900 (21/01/2016)

Fund manager's report
l Asian equity markets rose in September, ending the quarter on a high note. Sentiment 

was buoyed by the US Federal Reserve’s decision to keep interest rates unchanged 
and the Bank of Japan’s policy review. But gains were pared at the month-end, as 
enthusiasm over possible production cuts by major oil exporters receded and worries 
over Deutsche Bank’s troubles rattled financial stocks worldwide. 

l Samsung Electronics is discontinuing production of its Galaxy Note 7 smartphone, after 
several reported incidents of replacement units also catching fire. In early September, 
the company swiftly recalled and replaced faulty batches but the problems persisted.  
While management has yet to define the cost of the exercise, the financial impact 
should be manageable for the company, given its hefty cash reserves. Furthermore, 
terminating production now and writing off the cost of the Note 7 range allows 
Samsung to focus its attention on developing the next generation of handsets due in 
2017, and should lessen the impact on its brand over the long term. 

l In other news, HSBC bought back 3.27 million shares at 575.20 pence each, as part of 
its strategy to boost shareholders’ value. The bank's financial position remains robust.

l In portfolio activity, we topped up CSL on price weakness. While the company’s results 
were weaker than expected, the correction in its share price was overdone as the core 
business remains robust. CSL is the lowest cost producer of blood products in its field 
with a strong R&D pipeline.

 Sector allocation* (%)
  

Financials 26.4
Industrials 12.9
Information Technology 12.3
Real Estate 10.8
Materials 10.4
Telecommunication Services 6.7
Consumer Staples 5.6
Consumer Discretionary 5.1
Healthcare 5.0
Energy 1.4
Utilities 0.6
Cash 2.8
Total 100.0
Figures may not always sum to 100 due 
to rounding.

 Risk statistics
 

 3 yrs
Beta 0.88
Standard Deviation 11.06
Sharpe Ratio 0.17

Codes
UK Sedol number 6156907
ISIN code SGD - SG9999000459 

USD - SG9999001903
Bloomberg ticker SGD - ABPACII SP 

USD - ABPACEU SP
Note: The Fund is an open-ended sub-
fund under the Aberdeen Select Portfolio. 
Where indicated (*) some positions are 
held by the underlying fund which is not 
authorised for public sale in Singapore. 
The name of the underlying fund was 
changed from Aberdeen Global - India 
Opportunities Fund to Aberdeen Global - 
Indian Equity Fund with effect from 1 Oct 
08. All non-performance data is sourced 
from Aberdeen Asset Management Asia 
Limited with gross risk statistics also 
from BPSS, Datastream.

For more information
Phone  1800 395 2709 
Fax       6632 2993  

A copy of the prospectus is available from 
the website or from:

Aberdeen Asset Management Asia Ltd 
21 Church Street #01-01 
Capital Square Two 
Singapore 049480
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