โครงการส่ งเสริมการขายอเบอร์ ดีน LTF-RMF ปี 2562
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF)
อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว (ABLTF)
อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมาร์ ทแคปปิ ตอล เพื่อการเลีย้ งชีพ (ABSC-RMF)
และ
และ
อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว 70/30
อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
(ABLTF 70/30)
(ABAPAC-RMF)
2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

ประเภทกองทุน

ระยะเวลาของโครงการ
ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้ รับ
เงื่อนไขในการรับของ
สมนาคุณ



สาหรับเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทุน ABLTF, ABLTF 70/30, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF ตลอดทังปี
้ 2562 ท่าน
จะได้ รับของสมนาคุณเป็ นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ใน กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC)



ยอดเงินลงทุน (ยอดซื ้อและ/หรื อสับเปลีย่ นเข้ า)ในแต่ละกองทุนที่ร่วมโครงการสามารถนามารวมกันและสะสมได้ ภายใต้ เงื่อนไขของโครงการ
ผู้ลงทุนต้ องมียอดเงินลงทุนซึง่ ลงทุนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ ยอดเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท จะได้ รับหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด แคช ครี เอชัน่ (ABCC) มูลค่า 100 บาท
มูลค่าของสมนาคุณจะคานวณจากจานวนยอดเงินลงทุนสุทธิรวมกันของทุกกองทุนที่ร่วมโครงการ ซึง่ ผู้ลงทุนยังถือครองอยู่จนถึง
วันที่ 29 มีนาคม 2563 (ยอดเงินลงทุนสุทธิ = ยอดซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนเข้ าทีท่ ารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ – ยอดขายและ/หรื อ
สับเปลี่ยนออกของยอดซื ้อและหรื อสับเปลีย่ นเข้ าที่ทารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ)
ผู้ลงทุนต้ องคงยอดเงินลงทุนที่ได้ รับสิทธิตามโครงการนี ้ไว้ นับตัง้ แต่ วันที่เริ่มลงทุนจนถึงสิน้ วันที่ 29 มีนาคม 2563 กรณีที่มีการสับเปลีย่ น
ออกจากกองทุนที่ร่วมโครงการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ/หรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพอื่นที่ร่วมโครงการหรื อกองทุนอื่น ภายใต้ บ ริ ษัท
จัดการ บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่นบั รวมยอดเงินลงทุนดังกล่าว ถึงแม้ จะมีการสับเปลี่ยนเข้ าภายหลังภายใต้ เงื่อนไขระยะเวลาของโครงการ
ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทฯเพื่อรับสิทธิตามโครงการได้ ยกเว้ นการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ/หรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพทุกกองทุนที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทฯ ไม่สามารถนามา
นับรวมเป็ นยอดเงินลงทุนเพื่อรับสิทธิตามโครงการนี ้
ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ/หรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่นเพื่อรับสิทธิตาม
โครงการได้ โดยไม่จากัดจานวน
สาหรับผู้ลงทุนทีม่ ีการลงทุนตังแต่
้ 2 บัญชีขึ ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ของสมนาคุณแก่ผ้ ลู งทุนในบัญชีที่มียอดเงินลงทุนของกองทุนที่ร่วม
รายการมากที่สดุ หากยอดเงินลงทุนของกองทุนที่ร่วมรายการที่มากที่สดุ มียอดเท่ากันตังแต่
้ 2 บัญชีขึ ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ของ
สมนาคุณแก่บญ
ั ชีที่มีการทารายการล่าสุด
โครงการส่งเสริ มการขายนี ้สาหรับนักลงทุนทัว่ ไป ยกเว้ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และผู้ลงทุนที่เปิ ดบัญชีและทา
รายการผ่านธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ยอดซื ้อหน่วยลงทุนและ/หรื อยอดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทฯจะต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกินจานวน
สูงสุดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ลดหย่อนได้ ในปี ภาษี ดงั กล่าว
ผู้ลงทุนต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการลงทุนใน LTF หรื อ RMF เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร














(รายละเอียดเพิม่ เติมต่อหน้ า 2)




กาหนดการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนของ ABCC เพื่อเป็ นของสมนาคุณสาหรับผู้ลงทุนที่มีสทิ ธิตามโครงการ ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563




บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นทังหมดในโครงการนี
้
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรื อความไม่ชดั เจน
ประการใดเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายพิเศษนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลความถ้ อยคา และความหมายในประเด็นปั ญหาดังกล่าว โดย
คาวินิจฉัยของบริ ษัทฯให้ ถือเป็ นที่ยตุ ิ

กองทุน

ของสมนาคุณจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ตามสิทธิที่ได้ รับเท่านัน้ ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมนาคุณ หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้

ประเภทของกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้น
ระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้น
ระยะยาว (ABLTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ลงทุนในตราสารทุนโดยจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 และไม่เกินร้ อยละ 70
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน สาหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือทังในและ
้
ต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ทังภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรื อ
ภาคเอกชน และ/หรื อเงินฝากหรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีการอื่น อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรื อ
อนุญาตให้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทุนได้ โดยต้ องไม่มีลกั ษณะที่ทา
ให้ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนหรื อหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีน้อย
กว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน
ระยะยาวที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการ
ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจะลงทุน
ในตราสารทางการเงินอื่น ๆตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้ องไม่มีลกั ษณะที่ทากองทุนมี net
exposure ในตราสารทุนหรื อหุ้นโดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อที่เกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน
โดยจะลงทุนเพื่อให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้ นลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื ้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สนิ อื่น หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
(สิงคโปร์ ) ชื่อ Aberdeen Standard Pacific Equity
Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ย ในรอบปี บัญชีไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย Aberdeen Standard Pacific
Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนกระจายในกลุม่ หลักทรัพย์ ของ AsiaPacific Equities/เอเชีย -แปซิฟิก เอคควิตี ้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงตราสารแห่งทุน
ของญี่ปนุ่ กองทุนมีนโยบายความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ผู้จดั การกองทุน โดยปั จจุบนั กองทุนไม่ใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลีย่ น

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด
สมาร์ ทแคปปิ ตอล เพื่อการเลี ้ยงชีพ
(ABSC-RMF)

กองทุนรวมหุ้นเพื่อการเลี ้ยงชีพ

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เอเชีย
แปซิฟิค เอคควิตี ้ เพื่อการเลี ้ยงชีพ
(ABAPAC-RMF)

กองทุนรวมหุ้นเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน
ระดับ 6

ระดับ 6

ระดับ 6

ระดับ 6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ โทร. 0 2352 3388
ติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนได้ ทกุ วันทาการที่ บลจ.อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรื อดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึง่ อาจทาให้ ได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ ระบุไว้ ในคูม่ ือการลงทุนในกองทุนรวม
ดังกล่าวด้ วย

