โครงการส่ งเสริมการขาย
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนต่ างประเทศ (FIF) กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมอลแค็พ (ABSM)
และกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น (ABTED)
บลจ. อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) มีความยินดีขอนาเสนอโครงการส่งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี ้
กองทุนรวมที่ร่วมรายการ

 กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) ทุกกองทุน (ยกเว้ น กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เอเชีย แปซิฟิค
เอคควิตี ้ ฟั นด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (ABAPAC – RMF))
 กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมอลแค็พ (ABSM) และ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น (ABTED)
* โปรดตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการด้ านล่างของประกาศฉบับนี ้*

ระยะเวลาของโครงการ
โปรโมชั่น

1 พฤศจิกายน 2562 – 30 ธันวาคม 2562
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- end fee) ในอัตราพิเศษคือครึ่งหนึง่ ของอัตราที่เรี ยกเก็บในปั จจุบนั สาหรับคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 1 ล้ านบาทต่อ 1 รายการ
- ปั จจุบนั เรี ยกเก็บร้ อยละ 1.00 สาหรับกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ บอนด์ ฟั นด์, กองทุนเปิ ด
อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์, ABSM และ ABTED
- ปั จจุบนั เรี ยกเก็บร้ อยละ 1.5 สาหรับกองทุนเปิ ด FIF อื่น ๆ ที่ร่วมรายการ
 โทรศัพท์ iPhone11 ความจุ 128GB (มูลค่า 26,900 บาท) เมื่อมียอดสะสมการซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 15 ล้ าน
บาท ในช่วงระยะเวลาของโครงการ (เฉพาะคาสัง่ ซื ้อเท่านันไม่
้ รวมคาสัง่ สับเปลี่ยนเข้ า)

เงื่อนไขในการรั บ
โปรโมชั่น

 คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีจ่ ะได้ รับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ในอัตราพิเศษ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
 เป็ นคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนซึง่ เปิ ดบัญชีตรงกับ บริ ษัทหรื ออยู่ภายใต้ การดูแลโดยตรงของบริ ษัท เท่านัน้ และ
มูลค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องมีจานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 1 ล้ านบาท โดยจะพิจารณาแยกเป็ นรายคาสัง่
 ไม่ใช้ กบั รายการสับเปลี่ยนเข้ า
 ยอดสะสมการซื ้อหน่วยลงทุนในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่า 15 ล้ านบาท ซึง่ จะได้ รับ iPhone 11 (128GB) จะพิจารณาตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
- ยอดสะสมการซื ้อหน่วยลงทุนจะพิจารณาแยกเป็ นแต่ละบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีบญ
ั ชีหลายบัญชีจะไม่
สามารถนายอดสะสมการซื ้อหน่วยลงทุนมารวมกันเพื่อรับโปรโมชัน่ ได้
- ยอดสะสมการซื ้อหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดรวมทังหมดของค
้
าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาของโครงการ
- สิทธิได้ รับ IPhone11(128GB) จากัดสูงสุดไม่เกิน 1 เครื่ องต่อหนึง่ บัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
-

ผู้มีสทิ ธิได้ รับโปรโมชัน่ สามารถติดต่อรับ IPhone 11 (128GB) ได้ ที่บริ ษัท ระหว่างวันที่ 1– 28 กุมภาพันธ์ 2563

-

บริ ษัทสงวนสิทธิในการเป็ นผู้กาหนดหรื อเลือกสีของ IPhone 11(258GB) ให้ กบั ผู้มีสทิ ธิได้ รับโปรโมชัน่

-

บริ ษัทสงวนสิทธิในโปรโมชัน่ โดย ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดหรื อสิง่ ของอื่นๆได้

 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน่ รวมทังเงื
้ ่อนไขในการรับโปรโมชัน่ ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ใน

กรณีที่มีข้อสงสัยหรื อความไม่ชดั เจนประการใดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริ มการขายนี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้ อยคา และ
ความหมายในประเด็นปั ญหาดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยของบริ ษัทให้ ถือเป็ นที่ยตุ ิ
 โปรโมชัน่ ทังหมดตามโครงการส่
้
งเสริ มการขายนี ้จะไม่ใช้ กับการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ การซื ้อหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต และการซื ้อหน่วยลงทุนโดยกองทุนส่วนบุคคล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ โทร 02-3523388 หรื อ client.services.th@aberdeenstanndard.com
ติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนได้ ทกุ วันทาการที่บริ ษัท หรื อดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ .......................

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทาให้ ได้ รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนในกองทุนอเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ และ กองทุนอเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อีเมอร์ จงิ ้ ออพพอร์ ทนู ิตสี ้ ์ บอนด์
ฟั นด์ มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน ซึ่งมีความแตกต่ างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ ในการลงทุน
หรือ ทาธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนมาก่ อน ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี ้ และ
ขอคาแนะนาเพิ่มเติมจาก บลจ.อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หรื อผู้สนับสนุนการขาย ก่ อนตัดสินใจลงทุนทุกครั ง้
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
*ตรวจสอบรายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ
กองทุนที่ร่วมรายการ*

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์ )ชื่อ

เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยใน

(ABAPAC)

รอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Standard
Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุม่ หลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอคคิวตี ้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุนของญี่ปนุ่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ Aberdeen Standard SICAV

อเมริ กนั โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี

I - North American Smaller Companies Fund [เดิมชื่ออเบอร์ ดีน โกลบอล – นอร์ ท อเมริ กนั

ฟั นด์ (ABAGS)

สมอลเลอร์ คอมพานี ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่าง

ความเสี่ยง ระดับ 6

น้ อยสองในสามของพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ อง

(สูง)

กับตราสารแห่งทุน (equities or equities related securities) ของบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรื อ
ประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อบริ ษัทโฮลดิ ้งที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว โดยบริ ษัท
ข้ างต้ นมีขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้ อยกว่า 5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ลงทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - North

อเมริ กนั โกรท ฟั นด์ (ABAG)

American Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดนี โกลบอล – นอร์ ท อเมริกนั เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุน
หลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของ

ความเสี่ยง ระดับ 6

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของพอร์ ตการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน (equities

(สูง)

or equities related securities) ของบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรื อประกอบกิจการในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรื อบริษัทโฮลดิ ้งที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Japanese

เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์ (ABJO)

Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีนโกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุน
เดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ

ความเสี่ยง ระดับ 6

กองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนหรื อตราสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related
securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตังหรื
้ อประกอบกิจการในประเทศญี่ปนุ่ หรื อบริ ษัทโฮลดิ ้ง
ทีถ่ ือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว

(สูง)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Emerging

โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท ฟั นด์

Markets Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีน โกลบอล – อีเมอร์ จิ ้ง มาร์ เก็ตส์ เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุน

(ABGEM)

หลัก)]เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของพอร์ ตการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียน
จัดตังหรื
้ อมีสดั ส่วนรายได้ จากการประกอบกิจการหรื อมีสดั ส่วนของทรัพย์สนิ อยู่ในประเทศที่เป็ น

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

ตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (emerging markets) อย่างมีนยั สาคัญหรื อบริ ษัทโฮลดิ ้ง
ที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity

อินเดียโกรท ฟั นด์ (ABIG)

Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีน โกลบอล– อินเดียน เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว
โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของพอร์ ตการลงทุนในตราสารทุนหรื อที่
เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ หรื อประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรื อ

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

บริ ษัท โฮลดิ ้งที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Chinese

ไชน่า เกทเวย์ ฟั นด์ (ABCG)

Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีนโกลบอล – ไชนิส เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุน

ความเสี่ยง ระดับ 6

เดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของบริ ษัทที่จด

(สูง)

ทะเบียนจัดตัง้ หรื อประกอบกิจการในประเทศจีน หรื อบริ ษัทโฮลดิ ้งที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - World Equity

เวิลด์ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์ (ABWOOF)

Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีนโกลบอล – เวิลด์ เอคควิตี ้ฟั นด์ (กองทุนหลัก)]เพียงกองทุนเดียว โดยมี
net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างๆในหลายประเทศ โดยไม่จากัด
ภูมิภาค ซึง่ เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน เช่น หุ้น

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าสองในสามของพอร์ ตการลงทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - European

ยูโรเปี ย้ นโกรท ฟั นด์ (ABEG)

Equity Fund [เดิมชื่อ อเบอร์ ดีนโกลบอล – ยูโรเปี ย้ น เอคควิตี ้ ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุน
เดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ

ความเสี่ยง ระดับ 6

กองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของพอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารแห่งทุนหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนจัดตังในทวี
้
ปยุโรป หรื อ
บริ ษัทที่มีสดั ส่วนรายได้ จากการประกอบกิจการหรื อมีสดั ส่วนของทรัพย์สนิ อยู่ที่ทวีปยุโรปอย่างมี
นัยสาคัญ หรื อในบริษัทโฮลดิ ้งที่ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว

(สูง)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I - Select

อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ บอนด์ ฟั นด์

Emerging Markets Bond Fund [เดิมชื่ออเบอร์ ดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอร์ จิ ้ง มาร์ เก็ตส์ บอนด์

(AEOB)

ฟั นด์ (กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อย

ความเสี่ยง ระดับ 5

ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี ้ของบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตังในประเทศที
้
่เป็ นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) หรื อที่ออกโดยรัฐบาลหรื อ

(ปานกลางค่อนข้ างสูง)

หน่วยงานของรัฐของประเทศที่เป็ นตลาดเกิดใหม่ ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ ตการ
ลงทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (ลักเซมเบิร์ก) ชื่อ Aberdeen Standard SICAV

ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ (ABEHB)

I - Select Euro High Yield Bond Fund [เดิมชื่ออเบอร์ ดีน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์
ฟั นด์(กองทุนหลัก)] เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อยละ

ความเสี่ยง ระดับ 6

80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้ อยสองในสามของ
พอร์ ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี ้ที่ออกในสกุลเงินยูโรซึง่ มีอนั ดับความ

(สูง)

น่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่ลงทุนได้ (sub-investment grade)และ/หรื อที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ที่ออกโดยบริ ษัทและ/หรื อหน่วยงานของรัฐบาล
กองทนุเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ไทย

ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีแนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรื อมีปัจจัยพื ้นฐานดี โดยจะ

เอคควิตี ้ ดีวิเด็น (ABTED)

ลงทุนเพื่อ ให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมอ

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะ

ลแค็พ (ABSM)

ปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีการเจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้ ระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนและเน้ นหนักการ
ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่่มีมลู ค่าการตลาดไม่
เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าไม่เกิน 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ* (ณ วันที่ลงทุนครัง้ แรก) ส่วน
ที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

ความเสี่ยง ระดับ 6
(สูง)

