
รางวัลัข้้างต้้นไม่เ่ก่ี่�ยวัข้้องกี่บัรางวัลัข้องสม่าคม่บริษััทจัดักี่ารลงทนุ

นโยบายการลงทุนุ
ลงทนุในหนว่ัยลงทนุข้องกี่องทนุหลกัี่ซึ่่�งเป็็นกี่องทนุรวัม่ต้ราสารทนุต้า่งป็ระเทศ (สงิคโป็ร์)  ช่ื่�อ Aberdeen Standard Pacific Equity 
Fund เพ่ียงกี่องทนุเด่ยวั โดยม่่ net exposure เฉล่�ยในรอบป่็บญัช่ื่ไม่ต่้ำ�ากี่วัา่ร้อยละ 80 ข้องม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิข้องกี่องทนุ  โดย
 Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กี่องทนุหลกัี่)   จัะลงทนุกี่ระจัายในกี่ลุม่่หลกัี่ทรัพีย์ ข้อง Asia-Pacific Equities/เอเช่ื่ย
 - แป็ซิึ่ฟิิกี่ เอคคิวัต่้ � แต้ไ่ม่ค่รอบคลมุ่ถึง่ต้ราสารแหง่ทนุข้องญ่�ป็ุ่น

ข้้อมููลเก่�ยวกับกองทุนุ (ณ 30 ก.ย. 63)

ป็ระเภท กี่องทนุรวัม่หนว่ัยลงทนุ ป็ระเภท
โครงกี่ารเปิ็ดท่�รับซ่ึ่ �อค่นหนว่ัยลงทนุ

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

วันัท่�จัดทะเบ่ยนกี่องทนุ 25 สงิหาคม่ 2548 ระดบัควัาม่เส่�ยง สงู (ระดบัควัาม่เส่�ยง 6)  

ม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิ 1,061,360,909.58 บาท ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุ ท่ม่ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุรวัม่ต้ราสารทนุ

ม่ลูคา่หนว่ัยลงทนุ 21.0139 บาท/หนว่ัย ผูู้้ดแูลผู้ลป็ระโยชื่น์ ธินาคารซึ่ต่ิ้ �แบงก์ี่ เอน็.เอ. สาข้า
กี่รุงเทพีฯ

ต้วััช่ื่ �วัดั MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR นายทะเบ่ยน บลจั. อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด 
(ป็ระเทศไทย) จัำากี่ดั

MSCI AC AP ex Japan 
TR

47,825.18 ผูู้้ต้รวัจัสอบบญัช่ื่ บริษััท พ่ีว่ั ออดทิ จัำากี่ดั

นโยบายกี่ารจัา่ย
 เงินปั็นผู้ล

โครงกี่ารจัะไม่จ่ัา่ยเงินปั็นผู้ลให้แก่ี่ผูู้้ ถ่ึอ
หนว่ัยลงทนุแต้จ่ัะนำาผู้ลกี่ำาไรไป็ลงทนุ
ต้อ่เพ่ี�อเกิี่ดรายได้เพิี�ม่ข้่ �น 

ผลการดำำาเนินงานรายป่ี ณ 30 กันยายน 2563

2558 2559 2560 2561 2562 2563 YTD
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ต้ราสารทนุ

เงินฝากี่ธินาคารและอ่�นๆ

 98.1 %

 1.9 %

                                                                                                                                                                                     (ณ 30 ก.ย. 63)

ผลการดำำาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563
(อตั้ราเฉล่�ยต้อ่ป่็สำาหรับผู้ลกี่ารดำาเนินงานท่�แสดงในชื่ว่ังเวัลาต้ั �งแต้ ่1 ป่็ข้่ �นไป็)

 ต้ั �งแต้ต้่้น
ป่็

3 เด่อน 6 เด่อน 1 ป่็ 3 ป่็ 5 ป่็ 10 ป่็ ต้ั �งแต้จ่ัดัต้ั �ง
กี่องทนุ

กี่องทนุ(%) 7.45 11.93 24.63 15.46 2.17 5.10 3.82 5.04

ต้วััช่ื่ �วัดั(%) 8.06 12.41 25.23 17.90 2.88 7.46 5.83 6.00

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องผู้ลกี่ารดำาเนินงาน(%) 1.51 0.98 1.12 21.39 14.74 13.46 12.50 16.30

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องต้วััช่ื่ �วัดั(%) 2.03 0.95 1.12 28.37 14.76 13.50 13.60 18.37
ท่�ม่า : บริษััท หลกัี่ทรัพีย์จัดักี่ารกี่องทนุ อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด (ป็ระเทศไทย) จัำากี่ดั
กองทุนุมู่นโยบายป้ีองกันความูเส่ี่�ยงด้ำานอัตราแลกเปีล่�ยนตามูดุำลยพินิิจผู้จดัำการกองทุนุ โดำยปัีจจุบนักองทุนุไมู่ใช้้
เคร่�องมู่อป้ีองกันความูเส่ี่�ยงอตัราแลกเปีล่�ยน
ผลการดำำาเนินงานในอดำต่/ผลการเปีร่ยบเทุย่บผลการดำำาเนินงานทุ่�เก่�ยวข้้องกับผลติภัณัฑ์์ในตลาดำทุนุ มูไิด้ำเป็ีนสี่ิ�ง
ย่นยนัถึงึผลการดำำาเนินงานในอนาคต
เอกสี่ารการวดัำผลการดำำาเนินงานข้องกองทุนุรวมูฉบบัน่ �ได้ำจดัำทุำาข้ึ �นตามูมูาตรฐานการวดัำผลการดำำาเนินงาน
ข้องกองทุนุรวมูข้องสี่มูาคมูบริษััทุจดัำการลงทุนุ

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�หักัโดำยตรงจากผู้ถึอ่หัน่วยลงทุนุ 
(ร้อยละข้องมููลค่าหัน่วยลงทุนุ)

คา่ธิรรม่เน่ยม่เสนอข้าย ≤ 3.00 (ปั็จัจับุนัเก็ี่บ 1.50)
คา่ธิรรม่เน่ยม่รับซ่ึ่ �อค่น ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนเข้้า+ ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่สบัเป็ล่�ยนออกี่ ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารโอนหนว่ัย 300 บาทต้อ่ 1,000 หนว่ัย หร่อ

 เศษัข้อง 1,000 หนว่ัย
+ ผูู้้ถ่ึอหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธิรรม่เน่ยม่เสนอข้ายด้วัย

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�เร่ยกเกบ็จากกองทุนุ (ร้อยละข้อง
มููลค่าทุรัพิย์สี่นิสุี่ทุธิรายป่ี/รวมู VAT)

คา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่าร ≤ 1.8725 (Currently charge 
1.8725)

คา่ธิรรม่เน่ยม่ผูู้้ดแูลผู้ล
ป็ระโยชื่น์

≤ 0.0535 (Currently charge 
0.0321)

คา่ธิรรม่เน่ยม่นายทะเบ่ยน ≤ 0.1177 (Currently charge 
0.1177)

คา่ใช้ื่จัา่ยในกี่ารโฆษัณา ต้าม่ท่�เกิี่ดข้่ �นจัริง (ทั �งน่ �ไม่เ่กิี่นร้อย
ละ 1 ข้องม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิ
เฉล่�ยข้องกี่องทนุรวัม่รายป่็)

คา่ใช้ื่จัา่ยทั �งหม่ดท่�เร่ยกี่เก็ี่บ
จัากี่กี่องทนุ+

2.04

*กี่องทนุหลกัี่จัะค่นคา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่ารรายป่็ซึ่่�งเกิี่ดจัากี่
กี่องทนุรวัม่หลกัี่ค่นให้แก่ี่กี่องทนุ (โดยค่นเป็็นเงินสดหร่อหนว่ัย
ลงทนุ ดงันั �นจัง่ไม่ม่่่กี่ารคดิคา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่ารซึ่ำ �าซ้ึ่อน) 
+ ร้อยละต้อ่ป่็ข้องม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิเฉล่�ยข้องกี่องทนุและ
รวัม่ภาษ่ัม่ลูคา่เพิี�ม่ ต้ั �งแต้ว่ันัท่� 1 ม่.ค. 62 - 31 ธิ.ค. 62 / ไม่ร่วัม่
คา่ใช้ื่จัา่ยภาษ่ัจัากี่กี่ารลงทนุในต้ราสารหน่ �
 

การเสี่นอข้ายและรับซ่ื้ �อค่นหัน่วยลงทุนุ

กี่ารเสนอข้าย ทกุี่วันัทำากี่ารธินาคารพีาณิชื่ย์
 ก่ี่อนเวัลา 15.30 น

ม่ลูคา่ซ่ึ่ �อแรกี่เริ�ม่ 5,000.00  บาท
ม่ลูคา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารซ่ึ่ �อครั �งต้อ่ไป็ 5,000.00 บาท
กี่ารรับซ่ึ่ �อค่นหนว่ัยลงทนุ ทกุี่วันัทำากี่ารธินาคารพีาณิชื่ย์

 ก่ี่อนเวัลา 13.00 น.  
ระยะเวัลากี่ารรับเงินคา่ข้าย
ค่นหนว่ัยลงทนุ

5 วันัทำากี่ารนบัจัากี่วันัทำารายกี่าร
 (T+5)*

ม่ลูคา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารข้ายค่น 100.0000 หนว่ัย (1,000.00 บาท)
ยอดคงเหลอ่ข้ั �นต้ำ�า 100.0000 หนว่ัย
*บริษััทจัดักี่ารข้อสงวันสทิธิิในกี่รณ่ท่�ม่่กี่ารเป็ล่�ยนแป็ลงระยะเวัลาชื่ำาระเงินคา่
ข้ายค่นโดยไม่จ่ัำาเป็็นต้้องแจ้ังให้ทราบลว่ังหน้า 
กรณ่ผู้ลงทุนุทุ่�ซ่ื้ �อกรมูธรรม์ูปีระกันช่้วติควบการลงทุนุ(ยูนิตลิ �งค์) 
บริษััทุปีระกันช่้วติจะเป็ีนผู้รับผิดำช้อบในการช้ำาระเงนิค่าข้ายค่นหัน่วย
ลงทุนุให้ักับผู้ลงทุนุภัายใน 5 วันทุำาการตั �งแต่วันถึดัำจากวันคำานวณ
มููลค่าทุรัพิย์สี่นิสุี่ทุธิ มููลค่าหัน่วยลงทุนุ และราคาหัน่วยลงทุนุ ผู้ลงทุนุ
สี่ามูารถึศึกึษัาข้้อกำาหันดำและเง่�อนไข้ทุ่�เก่�ยวข้้องได้ำจากกรมูธรรม์ู
ปีระกันช่้วติควบการลงทุนุและ/หัร่อเอกสี่ารปีระกอบการข้ายทุ่�จดัำทุำา
โดำยบริษััทุปีระกันช่้วติ

สี่อบถึามูข้้อมููลเพิิ�มูเตมิูหัร่อตดิำต่อข้อรับหันังส่ี่อช่้ �ช้วนและ

ช่้องทุางร้องเร่ยน
โทุรศัึพิท์ุ  +662 352-3333 
โทุรสี่าร   +662 352-3389 
เวบ็ไซื้ต์   www.aberdeenstandard.com/Thailand 
อ่เมูล    client.services.th@aberdeenstandard.com 

บริษััทุ หัลักทุรัพิย์จดัำการกองทุนุ อเบอร์ดำน่ สี่แตนดำาร์ดำ (
ปีระเทุศึไทุย) จำากัดำ 
(ได้ำรับการรับรอง CAC/มู่บริษััทุแมู่ดำแูลให้ัทุำาตามูกฎหัมูาย) 
    
อาคารบางกอกซื้ติ่ �ทุาวเวอร์ ชั้ �น 28 เลข้ทุ่� 179  
ถึนนสี่าทุรใต้ แข้วงทุุ่งมูหัาเมูฆ เข้ตสี่าทุร กรุงเทุพิฯ 10120

ผู้ลกี่ารดำาเนินงานข้องกี่องทุนและข้้อมู่ลเชื่ิงวัิเคราะห์ ณ 30 กี่ันยายน 2563

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สี่แตนดำาร์ดำ เอเช่้ย แปีซื้ฟิิิค เอคควติ่ � ฟัินด์ำ

กองทุุนเปีิดำ – กันยายน 2563
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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 Standard Asset Management  (Thailand) Limited 
(“ASI”) 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 ASI to be reliable, but ASI 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 ASI 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. ASI reserves 
the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts expressed herein at any time, without notice. 
Aberdeen Standard Asset Management  (Thailand) Limited. The above is based on information available as at end of Sep 20. 
Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments

การลงทุนุในกองทุนุรวมูทุ่�ลงทุนุในต่างปีระเทุศึมู่ความูเส่ี่�ยงจากอัตราแลกเปีล่�ยน ซื้ึ�งอาจทุำาให้ัได้ำรับเงนิค่นตำ�ากว่าเงนิ
ลงทุนุเริ�มูแรก
ทุำาความูเข้้าใจลักษัณะสิี่นค้า เง่�อนไข้ผลตอบแทุนและความูเส่ี่�ยงก่อนตัดำสี่นิใจลงทุนุ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________



Performance Data and Analytics to  31 August  2020

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 Standard Select Portfolio, 
namely the Aberdeen Standard China Opportunities Fund, Aberdeen Standard Indonesia 
Equity Fund, Aberdeen Standard Malaysian Equity Fund, Aberdeen Standard Singapore 
Equity Fund and Aberdeen Standard Thailand Equity Fund, and  invests up to 10% of its 
deposited property in the Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund*, a sub-fund of 
the Luxembourg-registered Aberdeen Standard SICAV I.

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$1,500
Monthly investment 
plan2

S$100 min. Min. subsequent 
investment

S$100/ US$1,500

Front end load 5.0% (Cash/SRS) 
1.5% (CPFIS-OA)3

Fund size S$1.5bn 

Performance
Percentage Growth Total Return (05/12/1997 - 31/08/2020)
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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 2.6 17.9 15.2 16.8 624.3 5.3 9.1
Fund (Charges applied)5 -2.5 12.0 9.4 11.0 588.0 3.5 8.8
Benchmark6 3.0 16.7 16.3 17.2 395.2 5.4 7.3

 

USD7 Cumulative Annualised
 1 mth 3 mths 1 yr 3 yrs Incep. 3 yrs Incep.
Fund NAV to NAV 3.9 22.6 17.5 16.6 319.3 5.2 9.2
Fund (Charges applied)5 -1.3 16.4 11.7 10.7 298.3 3.5 8.9
Benchmark6 3.8 21.3 18.6 17.0 338.8 5.4 9.5

Source: Lipper, percentage growth, gross income reinvested.
Morningstar Awards 2011©. 
Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Aberdeen Standard Pacific Equity 
Fund, SGD Class for Best Asia-Pacific Equity Fund, Singapore.

  Top ten holdings* (%)
  

Tencent Holdings 9.1
TSMC 8.0
Samsung Electronics (Pref) 8.0
Aberdeen Standard China 
Opportunities Fund 4.6
CSL 3.6
Ping An Insurance 3.0
China Resources Land 2.7
AIA Group 2.6
Aberdeen Standard Singapore 
Equity Fund 2.3
New India Investment Trust 2.3
Total 46.2

Country allocation* (%)
  

China/Hong Kong 42.4
Australia 11.3
South Korea 9.9
India 9.5
Taiwan 8.6
Singapore 5.3
Indonesia 3.4
Philippines 2.0
Thailand 2.0
New Zealand 1.7
Netherlands 1.4
Malaysia 1.3
Sri Lanka 0.5
Cash 0.9
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 Oct 18.
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.

Fund manager's report on page 2 Page 1 of 2
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Important information

The information in this document should not be considered an offer, or solicitation, to 
deal in any funds in the Aberdeen Standard Select Portfolio. The information is provided 
on a general basis for information purposes only, and is not to be relied on as investment, 
legal, tax or other advice as it does not take into account the investment objectives, 
financial situation or particular needs of any specific investor.
The CPF interest rate for the Ordinary Account (‘OA’) is based on the legislated minimum 
interest of 2.5% per annum, or the 3-month average of major local banks’ interest rates, 
whichever is higher. In addition, the CPF Board pays an extra interest rate of 1% per 
annum on the first $60,000 of a CPF member’s combined balances (with up to $20,000 
in the OA). 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 balance. The first $20,000 in the OA will not be allowed to be invested 
under the CPF Investment Scheme.
Investments in the fund(s) are not deposits in, obligations of, or guaranteed or insured by 
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (‘ASI Asia’), 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 necessarily 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 Standard 
Select Portfolio fund(s) for more information.
The above is based on information available as at 31/08/2020, unless otherwise stated. 
ASI Asia reserves the right to make any amendments to the information at any time, 
without notice.
This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited, Registration Number 199105448E

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund

Prices over past 12 months
 Highest NAV Lowest NAV
SGD $6.9885 (27/08/2020) $4.9513 (23/03/2020)
USD $4.0329 (28/08/2020) $2.6694 (23/03/2020)

Fund manager's report
l Asia Pacific equities advanced in August. Improving economic data, hopes of further 

stimulus, and progress in Covid-19 vaccines eclipsed an escalating US-China tech war. 
l The earnings season was in full swing. Tencent posted better-than-expected profits 

thanks to higher video-games revenue, but its shares tumbled after the US banned its 
WeChat app. Meanwhile, Samsung Electronics also recorded good June-quarter results, 
due to a surge in memory chip prices. 

l In portfolio activity, we subscribed to the initial public offerings of two Chinese 
companies. Hangzhou Tigermed is the largest clinical contract researcher in China, 
which carried out a secondary listing in Hong Kong. It could benefit from rising research 
spending on innovative drugs in the mainland, given supportive policy amid current low 
penetration levels. The other stock was KE Holdings, which owns property brokerage 
Lianjia and housing transactions platform Beike, both leading brands. We believe KE 
can generate powerful network effects by bringing agents onto the same platform and 
driving industry consolidation. 

l We funded these by exiting lower-conviction holdings ASM Pacific Technology, Huazhu 
and Swire Properties.

 Sector allocation* (%)
  

Information Technology 22.1
Financials 19.3
Consumer Discretionary 13.3
Communication Services 10.8
Healthcare 9.9
Real Estate 6.8
Materials 5.4
Consumer Staples 5.2
Industrials 4.6
Energy 1.4
Utilities 0.4
Cash 0.9
Total 100.0
Figures may not always sum to 100 due 
to rounding.

 Risk statistics
 

 3 yrs
Beta 0.99
Standard Deviation 14.69
Sharpe Ratio 0.38

 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 Standard Select 
Portfolio. Where indicated (*) some 
positions are held by the underlying 
fund which is not authorised for public 
sale in Singapore. All non-performance 
data is sourced from Aberdeen Standard 
Investments (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 
www.aberdeenstandard.com/singapore/
investor or from:

Aberdeen Standard Investments (Asia) 
Limited 
21 Church Street #01-01 
Capital Square Two 
Singapore 049480
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