
รางวัลัข้้างต้้นไม่เ่ก่ี่�ยวัข้้องกี่บัรางวัลัข้องสม่าคม่บริษััทจัดักี่ารลงทนุ

นโยบายการลงทุนุ
ลงทนุในหนว่ัยลงทนุข้องกี่องทนุต้า่งประเทศ ช่ื่�อ Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund  [เดิม่ช่ื่�อ อเบอร์ด่น โกี่ลบอล
 – อินเด่ยน เอคควิัต่้ � ฟัันด์ (กี่องทนุหลกัี่)]  เพ่ียงกี่องทนุเด่ยวั โดยม่่ net exposure เฉล่�ยในรอบป่บญัช่ื่ไม่ต่้ำ�ากี่วัา่ร้อยละ 80 ข้อง
ม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิข้องกี่องทนุ  โดยกี่องทนุหลกัี่จัะลงทนุอยา่งน้อยสองในสาม่ข้องพีอร์ต้กี่ารลงทนุในต้ราสารทนุหร่อท่�เก่ี่�ยวัข้้อง
กี่บัต้ราสารทนุข้องบริษััทท่�จัดทะเบ่ยนจัดัต้ั �ง หร่อประกี่อบกิี่จักี่ารในประเทศอินเด่ย หร่อบริษััท โฮลดิ �งท่�ถ่ือหุ้นในบริษััทดงักี่ลา่วั

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

ประเภท กี่องทนุรวัม่หนว่ัยลงทนุ ประเภท
โครงกี่ารเปิดท่�รับซ่ื้ �อค่นหนว่ัยลงทนุ

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

วันัท่�จัดทะเบ่ยนกี่องทนุ 16 ม่่นาคม่ 2554 ระดบัควัาม่เส่�ยง สงู (ระดบัควัาม่เส่�ยง 6)  

ม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิ 392,890,008.19 บาท ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุ ท่ม่ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุรวัม่ต้ราสารทนุ

ม่ลูคา่หนว่ัยลงทนุ 15.2829 บาท/หนว่ัย ผูู้้ดแูลผู้ลประโยชื่น์ ธินาคารซื้ต่ิ้ �แบงก์ี่ เอน็.เอ. สาข้า
กี่รุงเทพีฯ

ต้วััช่ื่ �วัดั MSCI India TR นายทะเบ่ยน บลจั. อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด 
(ประเทศไทย) จัำากี่ดั

MSCI India TR 27,183.67 ผูู้้ต้รวัจัสอบบญัช่ื่ บริษััท พ่ีว่ั ออดทิ จัำากี่ดั

นโยบายกี่ารจัา่ย
 เงินปันผู้ล

โครงกี่ารจัะไม่จ่ัา่ยเงินปันผู้ลให้แก่ี่ผูู้้ ถ่ือ
หนว่ัยลงทนุแต้จ่ัะนำาผู้ลกี่ำาไรไปลงทนุ
ต้อ่เพ่ี�อเกิี่ดรายได้เพิี�ม่ข้้ �น 

ผลการดำำาเนินงานรายป่ี ณ 30 กันยายน 2563

2558 2559 2560 2561 2562 2563 YTD
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ต้ราสารทนุ

เงินฝากี่ธินาคารและอ่�นๆ

 99.2 %

 0.8 %

                                                                                                                                                                                     (ณ 30 ก.ย. 63)

ผลการดำำาเนินงาน ณ 30 กันยายน 2563
(อตั้ราเฉล่�ยต้อ่ป่สำาหรับผู้ลกี่ารดำาเนินงานท่�แสดงในชื่ว่ังเวัลาต้ั �งแต้ ่1 ป่ข้้ �นไป)

 ต้ั �งแต้ต้่้น
ป่

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

กี่องทนุ(%) -3.75 11.13 19.05 -3.10 -2.51 0.58 N/A 4.53

ต้วััช่ื่ �วัดั(%) 0.03 18.10 33.95 4.32 0.43 2.44 N/A 3.22

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องผู้ลกี่ารดำาเนินงาน(%) 1.89 1.01 1.36 26.43 19.34 17.80 N/A 17.32

ควัาม่ผู้นัผู้วันข้องต้วััช่ื่ �วัดั(%) 2.45 1.08 1.65 34.14 22.84 19.94 N/A 20.55
ท่�ม่า : บริษััท หลกัี่ทรัพีย์จัดักี่ารกี่องทนุ อเบอร์ด่น สแต้นดาร์ด (ประเทศไทย) จัำากี่ดั
ผลการดำำาเนินงานในอดำต่/ผลการเปีร่ยบเทุย่บผลการดำำาเนินงานทุ่�เก่�ยวข้้องกับผลติภัณัฑ์์ในตลาดำทุนุ มูไิด้ำเป็ีนสิ่ิ�ง
ยนืยนัถึงึผลการดำำาเนินงานในอนาคต
เอกสิ่ารการวดัำผลการดำำาเนินงานข้องกองทุนุรวมูฉบบัน่ �ได้ำจัดัำทุำาข้ึ �นตามูมูาตรฐานการวดัำผลการดำำาเนินงาน
ข้องกองทุนุรวมูข้องสิ่มูาคมูบริษััทุจัดัำการลงทุนุ
ต้ั �งแต้ว่ันัท่� 1 กี่.พี. 2561 กี่องทนุได้เปล่�ยนกี่ารลงทนุในกี่องทนุหลกัี่ จัากี่ Class A Acc เป็น Class Z Acc  ทำาให้ไม่ม่่่กี่ารเร่ยกี่
เก็ี่บคา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่ารกี่องทนุจัากี่กี่องทนุหลกัี่ โดยท่ม่ผูู้้จัดักี่ารกี่องทนุ Aberdeen Standard Investments เป็นผูู้้บริหาร
กี่องทนุทั �งสอง class ต้ั �งแต้เ่ริ�ม่จัดัต้ั �งกี่องทนุ ซื้้�งทั �งสอง class อยูภ่ายใต้้กี่องทนุเด่ยวักี่นั 

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�หักัโดำยตรงจัากผู้ถึอืหัน่วยลงทุนุ 
(ร้อยละข้องมููลค่าหัน่วยลงทุนุ)

คา่ธิรรม่เน่ยม่เสนอข้าย ≤ 3.00 (ปัจัจับุนัเก็ี่บ 1.50)
คา่ธิรรม่เน่ยม่รับซ่ื้ �อค่น ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่สบัเปล่�ยนเข้้า+ ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่สบัเปล่�ยนออกี่ ไม่ม่่่
คา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารโอนหนว่ัย 300 บาทต้อ่ 1,000 หนว่ัย หร่อ

 เศษัข้อง 1,000 หนว่ัย
+ ผูู้้ถ่ือหนว่ัยลงทนุจัะต้้องเสย่คา่ธิรรม่เน่ยม่เสนอข้ายด้วัย

ค่าธรรมูเน่ยมูทุ่�เร่ยกเกบ็จัากกองทุนุ (ร้อยละข้อง
มููลค่าทุรัพย์สิ่นิสุิ่ทุธิรายป่ี/รวมู VAT)

คา่ธิรรม่เน่ยม่กี่ารจัดักี่าร ≤ 1.8725 (ปัจัจับุนัเก็ี่บ 1.8725)
คา่ธิรรม่เน่ยม่ผูู้้ดแูลผู้ล
ประโยชื่น์

≤ 0.0535 (ปัจัจับุนัเก็ี่บ 0.0321)

คา่ธิรรม่เน่ยม่นายทะเบ่ยน ≤ 0.1177 (ปัจัจับุนัเก็ี่บ 0.1177)
คา่ใช้ื่จัา่ยในกี่ารโฆษัณา ต้าม่ท่�เกิี่ดข้้ �นจัริง (ทั �งน่ �ไม่เ่กิี่นร้อย

ละ 1 ข้องม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิ
เฉล่�ยข้องกี่องทนุรวัม่รายป่)

คา่ใช้ื่จัา่ยทั �งหม่ดท่�เร่ยกี่เก็ี่บ
จัากี่กี่องทนุ+

2.06

+ ร้อยละต้อ่ป่ข้องม่ลูคา่ทรัพีย์สนิสทุธิิเฉล่�ยข้องกี่องทนุและ
รวัม่ภาษ่ัม่ลูคา่เพิี�ม่ ต้ั �งแต้ว่ันัท่� 1 ม่.ค. 62 - 31 ธิ.ค. 62 / ไม่ร่วัม่
คา่ใช้ื่จัา่ยภาษ่ัจัากี่กี่ารลงทนุในต้ราสารหน่ � 
 

การเสิ่นอข้ายและรับซืื้ �อคืนหัน่วยลงทุนุ

กี่ารเสนอข้าย ทกุี่วันัทำากี่ารธินาคารพีาณิชื่ย์
 ก่ี่อนเวัลา 15.30 น

ม่ลูคา่ซ่ื้ �อแรกี่เริ�ม่ 5,000.00  บาท
ม่ลูคา่ข้ั �นต้ำ�ากี่ารซื้่ �อครั �งต้อ่ไป 5,000.00 บาท
กี่ารรับซ่ื้ �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�ม่่กี่ารเปล่�ยนแปลงระยะเวัลาชื่ำาระเงินคา่
ข้ายค่นโดยไม่จ่ัำาเป็นต้้องแจ้ังให้ทราบลว่ังหน้า 
กรณ่ผู้ลงทุนุทุ่�ซืื้ �อกรมูธรรม์ูปีระกันช่ีวติควบการลงทุนุ 
(ยนิูตลิ �งค์) บริษััทุปีระกันช่ีวติจัะเป็ีนผู้รับผิดำชีอบในการชีำาระเงนิค่า
ข้ายคืนหัน่วยลงทุนุให้ักับผู้ลงทุนุภัายใน 5 วันทุำาการตั �งแต่วันถึดัำจัาก
วันคำานวณมููลค่าทุรัพย์สิ่นิสุิ่ทุธิ มููลค่าหัน่วยลงทุนุ และราคาหัน่วย
ลงทุนุ ผู้ลงทุนุสิ่ามูารถึศึกึษัาข้้อกำาหันดำและเงื�อนไข้ทุ่�เก่�ยวข้้องได้ำจัาก
กรมูธรรม์ูปีระกันช่ีวติควบการลงทุนุและ/หัรือเอกสิ่ารปีระกอบการ
ข้ายทุ่�จัดัำทุำาโดำยบริษััทุปีระกันช่ีวติ
กองทุนุมู่นโยบายป้ีองกันความูเส่ิ่�ยงด้ำานอัตราแลกเปีล่�ยนตามู
ดุำลยพนิิจัผู้จัดัำการกองทุนุ โดำยปัีจัจุับนักองทุนุไมู่ใช้ีเครื�องมืูอป้ีองกัน
ความูเส่ิ่�ยงอัตราแลกเปีล่�ยน

สิ่อบถึามูข้้อมููลเพิ�มูเตมิูหัรือตดิำต่อข้อรับหันังสืิ่อช่ี �ชีวนและ

ช่ีองทุางร้องเร่ยน
โทุรศัึพท์ุ  +662 352-3333 
โทุรสิ่าร   +662 352-3389 
เวบ็ไซื้ต์   www.aberdeenstandard.com/Thailand 
อ่เมูล    client.services.th@aberdeenstandard.com 

บริษััทุ หัลักทุรัพย์จัดัำการกองทุนุ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ (
ปีระเทุศึไทุย) จัำากัดำ 
(ได้ำรับการรับรอง CAC/มู่บริษััทุแมู่ดำแูลให้ัทุำาตามูกฎหัมูาย) 
    
อาคารบางกอกซื้ติ่ �ทุาวเวอร์ ชัี �น 28 เลข้ทุ่� 179  
ถึนนสิ่าทุรใต้ แข้วงทุุ่งมูหัาเมูฆ เข้ตสิ่าทุร กรุงเทุพฯ 10120

ผู้ลกี่ารดำาเนินงานข้องกี่องทุนและข้้อมู่ลเชื่ิงวัิเคราะห์ ณ 30 กี่ันยายน 2563

กองทุนุเปิีดำ อเบอร์ดำน่ สิ่แตนดำาร์ดำ อนิเดำย่ โกรทุ ฟัันด์ำ

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�ลงทุนุในต่างปีระเทุศึมู่ความูเส่ิ่�ยงจัากอัตราแลกเปีล่�ยน ซื้ึ�งอาจัทุำาให้ัได้ำรับเงนิคืนตำ�ากว่าเงนิ
ลงทุนุเริ�มูแรก
ทุำาความูเข้้าใจัลักษัณะสิิ่นค้า เงื�อนไข้ผลตอบแทุนและความูเส่ิ่�ยงก่อนตัดำสิ่นิใจัลงทุนุ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________



Aberdeen Standard SICAV I - Indian 
Equity Fund  Z Acc USD
Performance Data and Analytics to 31 August 2020

Summary investment objective
 

To achieve a combination of income and growth by investing mostly in shares of companies based, or carrying out 
much of their business, in India. 
 
For full investment objective and policy details refer to the Prospectus.
  
Performance (%)
(Annualized return for the period from 1 year)

 

YTD 3 months 6 months 1  year 3 years 5 years 10 years Launch
Fund -7.63 15.52 -1.91 -2.38 -0.51 4.42      5.50 12.58
Benchmark -4.95 22.18 3.32 3.18 0.69 5.22 3.15 9.69

 

Performance Data: Share Class Z Acc from 1st Feb 2018, Class A Acc prior to that date 

 

Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, net of annual charges, gross Income reinvested, (USD). 
 
The comparator shown may be used for risk monitoring and portfolio construction purposes, as well as to provide a performance comparator; it is 
not an integral part of the Objective and Investment Policy for the fund and should not be considered as such. 
A The fund was created as a sub fund of Aberdeen Global on 24/03/2006 by the conversion of Aberdeen International India Opportunities Fund. the 
historical track record reflects that of Aberdeen International India Opportunities Fund launched 02/12/1996. 
All return data includes investment management fees, performance fees, and operational charges and expenses, and assumes the reinvestment of 
all distributions. The returns provided do not reflect the initial sales charge and, if included, the performance shown would be lower. 
Past performance is not a guide to future results.

  
  

Top ten holdings 
 

 %
Housing Development 
Finance Corp Ltd 9.4

Tata Consultancy Services 
Ltd 9.1

Infosys Ltd 7.5

Hindustan Unilever Ltd 6.5

Kotak Mahindra Bank Ltd 5.9

Asian Paints Ltd 4.7

SBI Life Insurance Co Ltd 4.4

HDFC Bank Ltd 4.3

ITC Ltd 4.2

Nestle India Ltd 3.8

Total 59.8
 

Sector breakdown %
Financials 28.0

Information Technology 22.6

Consumer Staples 17.0

Materials 9.8

Healthcare 7.2

Consumer Discretionary 3.7

Utilities 3.6

Cash and Other 8.1

Total 100.0
Fund holdings and allocations are subject to change. Holdings 
provided for informational purposes only and should not be deemed 
as a recommendation to buy or sell the securities shown. 
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

 

Key information 
 

Benchmark MSCI India

Sector Lipper Global Equity India

Fund size USD 1.1bn

Investment team Asia Pacific Equity Team

 Codes (Z Acc USD)

SEDOL B1JQD62

ISIN LU0278911523

BLOOMBERG AGINZUS LX

 
Additional information

Fund type SICAV UCITS

Domicile Luxembourg

Currency USD

Registered for sale Please refer to 
www.aberdeenstandard.com

(Master Fund of Aberdeen Standard India Growth Fund)
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