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ขอมูลบริษัท  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดีน จํากัด มีผูถือหุนใหญ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited 

ตั้งอยูท่ีประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนสํานักงานใหญในภาคพ้ืนเอเชีย และเปนสวนหน่ึงของกลุม Aberdeen Asset Management 

PLC เปนบริษัทจัดการกองทุนอิสระท่ีจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการรวมท้ังส้ินเปน

จํานวน 428.2* พันลานเหรียญสหรัฐ ใหบริการท้ังลูกคารายยอย และลูกคาสถาบันในการบริหารกองทุนรวม และกองทุนสวน

บุคคล โดย “กลุมอเบอรดีน” มีสํานักงานใหญอยูท่ีสหราชอาณาจักร และยังมีสํานักงานท่ี สหรัฐอเมริกา ฮองกง ออสเตรเลีย 

มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน เปาหมายของกลุมอเบอรดีนคือ การบริหารกองทุนโดยนํามาตรฐานและข้ันตอนการลงทุนของ

กลุมมาเปนแนวทางปฏิบัติรวมกับการพิจารณาปจจัยภายในของแตละประเทศท่ีไปลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด มีชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร 

จํากัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2539 และไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม เมื่อ

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 และไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล เมื่อวันท่ี 

3 กันยายน 2540 หลังจากน้ันในป 2545 ไดทําการเปล่ียนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ในป 2548 

Aberdeen Asset Management Asia Limited ไดเขามาถือหุน 99.99% โดยอเบอรดีนประเทศไทยมีสินทรัพยภายใตการ

บริหารรวมท้ังส้ินเปนจํานวน 1.3* พันลานเหรียญสหรัฐ (48.5 พันลานบาท) 

 

* บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 

 
ผูถือหุน 

1.บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด  99.99% 

2. อ่ืน ๆ   0.01% 

 

กรรมการของบริษัท 

1. นายฮิว ยัง         กรรมการ 

2. นายแพททริค เจมส จัสติน คอรฟ       กรรมการ 

3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง       กรรมการ 

4. นายโรเบิรต แซมมิวล เพนนาโลซา       กรรมการ 

5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ       กรรมการ 

6. นายปรกฤษฎ พรรคพานิช       กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ 

  

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาด

ตราสารทุน ตลาดตราสารหน้ี และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหน้ีตางประเทศ แบงตามภูมิภาคของการลงทุน ในชวง

รอบปบัญชี ส้ินสุด ณ เดือน ธันวาคม 2558 และแนวโนมของป 2559 ดังน้ี 

 

ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย ป 2558 

 

ในรอบป 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถปรับตัวสูงข้ึนอยางแข็งแกรงอันเปนผลจากความยินดี

ของนักลงทุนตอการยุติการประทวงบนทองถนนของประชาชนและตอการกลับคืนสูความสงบของสถานการณทางการเมือง แต

ความคาดหวังของนักลงทุนในระยะเปล่ียนเขาสูป 2558 กลับสูงกวาท่ีควรจะเปนในสภาพความเปนจริง ท่ีตองเผชิญกับอุปสรรค

ตางๆจากทางเศรษฐกิจและทางธุรกิจท่ีกดดันตลาดหุนไทย  นอกจากน้ียังมีปจจัยลบตางๆจากตางประเทศท่ีมีสวนรุมเราตลาด

หุนไทย ตั้งแตการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเชื่องชา  ความกังวลตอความรุนแรงของสภาวะชะลอตัวทางเศรษฐในจีน และความ

ไมแนนอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกา ท่ีกระตุนใหเกิดเม็ดเงินทุนตางชาติไหลออก ไม

เพียงออกจากตลาดหุนไทยแตรวมถึงตลาดหุนสวนใหญของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมดวย อีกท้ังราคานํ้ามันท่ีดิ่งลงอยาง

รุนแรงยังมีสวนซ้ําเติมสถานการณใหเลวรายลงอีก  แมวาประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการน้ี เน่ืองจากเปนผูนําเขานํ้ามัน

แตเพียงอยางเดียวรายใหญรายหน่ึง แตก็ไมไดชวยอะไรมากนัก เน่ืองจากการสงออกสินคาไทยกลับมีมูลคาท่ีตกต่ําลงอยางมี

นัยสําคัญ ซึ่งไดลดลง 5.6% ในป 2558 จากหน่ึงปกอนหนา อีกท้ังราคาพืชผลการเกษตรท่ีลดลงดวย ซึ่งไดสรางปจจัยลบตอ

เศรษฐกิจในชนบทของไทย  สงผลใหตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศสรางความผิดหวังไปพรอมกับสถานการณภัยแลงอัน

รุนแรงท่ีรัฐบาลไทยตองเรงเขาแกไข นอกเหนือจากเหตุระเบิดกลางกรุงเทพมหานครท่ีทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนหน่ึง  แตท่ียังดีอยู

ไดแกภาคการทองเท่ียวของไทยท่ีสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และยังคงเปนขาวดีตอไป โดยภายในป 2558  มี

ปริมาณนักทองเท่ียวเขามาในประเทศเพ่ิมขึ้น 20.4% จากหน่ึงปกอนหนา  สําหรับตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

ไทยมีอัตราการเติบโต 2.8% จากหน่ึงปกอนหนาในป 2558  โดยมีปจจัยบวกจากการใชจายของรัฐบาลท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

29.8% จากปกอน  ในขณะเดียวกันราคาพลังงานท่ีลดลงยอมหมายถึงแรงกระตุนอัตราเงินเฟอท่ีจะลดลงดวย ทําใหธนาคาร

แหงประเทศไทยมีชองทางในการผอนคลายอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนหน่ึงในมาตรการทางการเงินไดมากข้ึน  สวนคาเงินบาทออนคา

ลง 9.5% เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯภายในรอบป 2558  อยางไรก็ตามเน่ืองจากบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยมีการเกินดุล

มากขึ้น และยังมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศในปริมาณมหาศาล คาเงินบาทจึงไมใชสกุลเงินท่ีออนคาลงมากท่ีสุดอยาง

แนนอน เมื่อเทียบกับคาเงินทองถิ่นสกุลอ่ืนๆของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม 

 

สําหรับผลประกอบการในระดับบริษัทอยูในทิศทางท่ีย่ําแยเชนกัน  โดยหุนของกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับโภคภัณฑ ซึ่งมี

สัดสวนในมูลคาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงอยางมีนัยสําคัญน้ัน ประสบกับแรงเทขายและราคาหุนปรับลดลง 

หลังจากท่ีราคาผลิตผลตกลง  สวนราคาหุนของกลุมธุรกิจธนาคารลดลงเชนกัน หลังจากท่ีประสบปญหาหน้ีสินเชื่อของธนาคาร 

ท่ีไมกอใหเกิดรายไดขยับเพ่ิมขึ้น อันเปนผลจากบรรดาลูกหน้ีของธนาคาร โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดปานกลาง 

ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  สําหรับราคาหุนของกลุมธุรกิจยานยนต ท่ีมีสวนสรางการเติบโตใหแกเศรษฐกิจ

ไทยอยางมีนัยสําคัญน้ันปรับออนตัวลง หลังจากท่ียอดขายยานยนตภายในประเทศปรับลดลง แมวายอดขายจากการสงออก

สามารถขยายตัวอีกก็ตาม  ในสถานการณท่ีคลายกัน กลุมธุรกิจคาปลีกและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางตองประสบกับ
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ยอดขายท่ีออนตัว สืบเน่ืองจากอุปสงคภายในประเทศท่ีซบเซาและระดับหน้ีสินของภาคครัวเรือนท่ีสูงอยางตอเน่ือง ในสวนของ

กลุมธุรกิจโทรคมนาคมราคาหุนของบริษัทใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีลดลง หลังจากท่ีผลการประมูลใบอนุญาตการใช

คล่ืนสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ 4จี   มีการแขงขันท่ีสูงกวาท่ีตลาดคาดการณไวอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งกอใหเกิดความ

วิตกกังวลแกนักลงทุนเกี่ยวกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหม  ในขณะเดียวกันหุนของกลุมธุรกิจส่ือยังคงตกอยูภายใตแรง

กดดันจากการเร่ิมตนอุตสาหกรรมโทรทัศนดิจิตอล ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีไรประสิทธิภาพ  ในทามกลาง

บรรยากาศท่ีอึมครึมน้ี มีเพียงธุรกิจไมกี่กลุม เชน กลุมธุรกิจสุขภาพและธุรกิจประกันภัยท่ียังคงแข็งแกรง รวมถึงในบางบริษัท

จากกลุมธุรกิจอ่ืน ท่ียังคงไดรับประโยชนจากราคาพลังงานท่ีลดลงน้ี 

 

จากปจจัยตางๆท้ังหมดท่ีไดกลาวมาน้ี ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงปดส้ินปแบบออนตัว โดยปรับลดลง 

14.0% 

 

อเบอรดีนมีความพอใจตอภาวะทางการเมืองในป 2558 ซึ่งสวนใหญมีความสงบเรียบรอยและไมมีเหตุการณความ

วุนวายเกิดขึ้น  รัฐบาลเฉพาะกาลท่ีนําโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดพัฒนากระบวนการท่ีเปนรูปธรรม

บางอยางเพ่ือนําพาประเทศไปสูการมีรัฐบาลท่ีมาจากระบอบประชาธิปไตย อยางไรก็ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกลับไมผาน

การยอมรับจากสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งสงผลใหเกิดแนวโนมท่ีการเลือกตั้งท่ัวประเทศคร้ังหนาอาจจะตองถูกเล่ือนออกไป

จนถงึป 2560 อยางเร็วท่ีสุด  แมกรณีน้ีจะเปนผลเสียตอมุมมองของนักลงทุนในระยะส้ัน แตก็ไมไดอยูเหนือการคาดหมาย และ

ความสนใจของตลาดยังคงจับจองอยูท่ีการพลิกฟนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการผลักดันการปฏิรูปประเทศใหเกิดขึ้น  สวน

การปรับคณะรัฐมนตรีเปนท่ีนาพอใจสําหรับนักลงทุนเปนสวนใหญ เน่ืองจากทีมเศรษฐกิจชุดใหมท่ีมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

ซึ่งเปนนักวิชาการท่ีไดรับความเชื่อถอืสูงเปนผูนําทีม  ทีมเศรษฐกิจชุดใหมน้ีก็ไดเขามาทํางานอยางรวดเร็วเพ่ือหนุนความเชื่อมั่น

ของประชาชน โดยไดประกาศมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออกมาหลายดาน เพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจท่ีกําลังทรุดตัว  ซึ่งไดแกการ

ออกสินเชื่อดอกเบ้ียต่ํา สินเชื่อรวมลงทุนเพ่ือตั้งตนธุรกิจ และการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก

และขนาดปานกลางเปนสวนใหญ  การขยายระยะเวลาการใชสิทธิลดหยอนภาษีบุคคลธรรมดาในการซื้อกองทุนรวมหุนระยะ

ยาว และการเรงรัดการดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญผานแผนการเปนหุนสวนรวมกันระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 

แนวโนมตราสารทุนไทย ป 2559 

 

ในระยะตอไปดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีแนวโนมท่ียังอยูในนความผันผวนตอไป เน่ืองจากหลายปจจัย

นับตั้งแตการฟนตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเปนไปอยางเชื่องชา ปญหาการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และความถี่ใน

การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา  รวมไปถึงความผันผวนของราคาโภคภัณฑเชนนํ้ามัน  สําหรับป 

2559 อเบอรดีนมีมุมมองท่ีคอนขางดีมากตอตลาดหุนไทย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากมุมมองของธุรกิจ 

 

ทางดานประเทศจีน รัฐบาลผูกําหนดนโยบายกําลังพยายามท่ีจะนําเศรษฐกิจของประเทศใหไปอาศัยการบริโภค

ภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งยังคงเปนขอกังวลท่ีสําคัญและเปนตนเหตุของความผันผวนในตลาดหุนอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก

ภาวะชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก จะยังคงเปนส่ิงท่ีบ่ันทอนท้ังการสงออกและราคาโภค

ภัณฑในอนาคตใหลดลงตอไป  ในขณะเดียวกันการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางแหงสหรัฐฯเปนคร้ังแรกใน

รอบเกือบสิบปน้ัน ไดสรางคําถามตอมาเกี่ยวกับความถี่ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังตอๆไป และนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
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ท่ีไมอยูในทิศทางเดียวกับกลุมประเทศคูคารายใหญอ่ืนๆ ซึ่งมีแตจะทําใหความไมแนนอนในตลาดหุนเพ่ิมสูงข้ึน  ในทายท่ีสุด 

ความกดดันท่ีมาจากราคานํ้ามันโลกท่ีรวงลงมาก มีแนวโนมท่ีจะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นในป 2559 

 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปน้ีไวท่ีระหวาง 2.8 – 3.8%   แตบรรดา

ดัชนีท่ีบงชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไมแสดงสัญญาณไปในทางท่ีเศรษฐกิจไทยจะมีการฟนตัวอยางมีนัยสําคัญ โดยตัวเลขการ

สงออก ซึ่งเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศยังขาดความสดใส เน่ืองจากความออนแอของ

เศรษฐกิจในบรรดาประเทศคูคาเปนสาเหตุสวนหน่ึง ในขณะท่ีความเชื่อมั่นของผูบริโภคและการบริโภคยังคงตกอยูภายใตแรง

กดดันตอไป  อยางไรก็ตามรัฐบาลท่ีแตงตั้งทีมเศรษฐกิจชุดใหมก็กําลังใชความพยายามอยางมาก เพ่ือท่ีจะเรงรัดการดําเนิน

โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือเปนฐานสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  และสําหรับชวงเวลาใน

ระยะส้ันขางหนาน้ี รัฐบาลทําการปรับปรุงความเขาใจของนักลงทุนใหดีขึ้น และดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอีกหลาย

มาตรการไปพรอมกัน  นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดกําหนดการเปดประมูลโครงการกอสรางอีกมากมาย ตั้งแตการกอสรางทางหลวง 

ทางรถไฟรางคู และระบบขนสงมวลชนกรุงเทพหลายสาย  ในเวลาเดียวกันรัฐบาลยังคงใชความพยายามท่ีจะคงระดับหน้ี

สาธารณะของประเทศตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ไวท่ี 50% เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการคลังใหยั่งยืน  ภาค

การทองเท่ียวดูจะปรับตัวไดดี แมภายหลังเหตุระเบิดกลางกรุงเทพฯไปแลว และมีแนวโนมท่ีจะเปนเสาหลักใหแกการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในปน้ี   ในภาพรวมอเบอรดีนคาดการณวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะเห็นไดมากขึ้นในป 2559 เน่ืองจาก

ปจจัยแวดลอมดานอัตราดอกเบ้ียท่ีต่าํและเอ้ืออํานวยตอการลงทุน  และยังไดรับอานิสงสอ่ืนๆจากราคาพลังงานท่ีอยูในระดับต่าํ 

และจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศท่ีรัฐบาลไดวางแผนการไวแลว  ในคําแถลงของนายกรัฐมนตรีตอท่ี

ประชุมสหประชาชาติ ไดใหคํามั่นท่ีจะพลิกฟนสถานะทางการเมืองของประเทศไทยใหกลับคืนสูระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยภายในป 2560  ดังน้ันในชวงเวลากอนท่ีประเทศไทยจะคืนสูระบอบประชาธิปไตยน้ัน จึงไมมีแนวโนมท่ีจะเกิด

เหตุการณความวุนวายทางการเมืองในประเทศไทยแตอยางใด 

 

หากพิจารณายอนกลับไปในชวงเวลาท่ีถือวายากลําบากในป 2558 ตองยอมรับวาในทามกลางสถานการณดังกลาว 

เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในกลุมตลาดเกิดใหม  ประเทศไทยก็ไมไดมีความเลวรายมากนัก  อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทยังคง

ยืดหยุน และระดับหน้ีสินกับตางประเทศยังอยูในเกณฑท่ีควบคุมได อีกท้ังภาคการเงินสาธารณะและภาคการเงินเอกชนลวนอยู

ในฐานะท่ีแข็งแกรง  และสถาบันการเงินของไทยยังคงเขมแข็ง จึงทําใหการเปรียบเทียบเหตุการณของประเทศไทยในขณะน้ีกับ

วิกฤตเศรษฐกิจของไทยท่ีเคยเกิดขึ้นในป 2540 ดูไมสอดคลองกัน  แมวาคุณภาพของลูกหน้ีในระบบจะแยลงอีก ซึ่งเปนผลจาก

สภาวะเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมา แตระบบการเงินของไทยยังคงมีทุนรองรับท่ีสูง และพรอมท่ีจะรองรับวงจรการลงทุนในรอบใหม

เมื่อถึงเวลาท่ีจะกลับมา  ในระยะท่ีสภาวะเศรษฐกิจทรุดลงจนถึงท่ีสุด หน้ีธนาคารท่ีไมกอใหเกิดรายไดกลับไมเพ่ิมขึ้นนัก ซึ่งทํา

ใหธนาคารท่ีมีงบดุลแข็งแกรงอยูแลวควรจะไดรับอานิสงสจากสภาวะท่ีดีขึ้นดังกลาว  ในมุมมองเกี่ยวกับราคาโภคภัณฑนํ้ามัน 

อเบอรดีนซึ่งใชกลยุทธการลงทุนท่ีใหความสําคัญตอปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทท่ีเขาลงทุนกอนปจจัยอ่ืนๆ กระบวนการลงทุน

ของอเบอรดีนจึงไมเกี่ยวกับการคาดการณตลาด หรือหาญกลาท่ีจะคาดเดาวาราคานํ้ามันจะรวงลงถึงเทาไรในปน้ี  แตอเบอรดีน

มีความเชื่อมั่นอยางยิ่งวาธุรกิจพลังงานไดผานวิกฤตท่ีหนักมากมาแลวในตลาดจนราคาหุนปรับลดลงมากเชนในปจจุบัน ซึ่งเปน

ผลจากมุมมองของนักลงทุนตอธุรกิจน้ีท่ีออกจะแยมาก หรือมากเกินควรในบางจังหวะก็เปนไปได 

 

ทามกลางปจจัยตางๆน้ัน ราคาหุนของบริษัทท่ีอเบอรดีนลงทุนมีท้ังดีและแย แตสวนใหญยังคงสามารถฟนตัวขึ้นมาได  

คุณภาพของพอรตการลงทุนยังคงสูง เมื่อวัดจากอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนท่ีอยูท่ีเพียง 29%  และผลตอบแทนจากหุน

และจากทรัพยสินของบริษัทอยางคงดีงาม ราคาซื้อขายหุนในพอรตเกิน 12 เทาของราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนท่ีคาดการณ
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สําหรับปงบประมาณ 2559 อยูเพียงเล็กนอย และใหอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากเงินปนผลยอนหลังอยูในเกณฑท่ีดึงดูด 3.4% 

ในขณะท่ีราคาหุนจัดวาไมแพง ขณะน้ีบริษัทสวนใหญท่ีอเบอรดีนลงทุนหากไมคงอัตราการจายเงินปนผลไวเทาเดิม ก็เพ่ิมอัตรา

การจายเงินปนผลประจําปใหสูงขึ้น  ซึ่งเปนสัญญาณวาฝายบริหารของบริษัทเหลาน้ียังคงมีความเชื่อมั่นในฐานะการเงินของ

บริษัท และในอนาคตระยะยาวของธุรกิจ  และส่ิงสําคัญท่ีสรางความเชื่อมั่นยังคงไดแกปจจัยอัตราดอกเบ้ียต่ําท่ีเปนส่ิงแวดลอม

ตลาดเชนในปจจุบัน 

 

ในฐานะท่ีอเบอรดีนเปนผูจัดการลงทุนใหแกทาน เรายังคงมุงมั่นในกระบวนการลงทุน ท่ีเลือกลงทุนแตในบริษัทท่ีมี

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมั่นคง และมีฐานะการเงินท่ีดี ซึ่งหลายบริษัทเปนบริษัทท่ีอเบอรดีนไดลงทุนมานานเปนเวลาเกินกวาสิบปแลว  

นอกจากการใชประโยชนจากความผันผวนในตลาดหุน ไมวาจะเปนการขายหุนเพ่ือทํากําไรหรือการซื้อเพ่ิมหุนเพ่ือสะสมหุนตัว

ใดตัวหน่ึงใหมีปริมาณมากขึ้น ตลอดเวลาดังกลาวอเบอรดีนยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนใหมๆไปดวย  ในชวงตนป 2558  

พอรตการลงทุนของอเบอรดีนไดเร่ิมลงทุนในหุนของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเปนหน่ึงในธนาคารเอกชนท่ีใหญท่ีสุดของ

ประเทศ ซึ่งราคาซื้อขายหุนกลับถูกกวาของธนาคารคูแขงอยางมีนัยสําคัญ พรอมกับท่ีมีการลดการลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนๆ

ในพอรตการลงทุน ซึ่งเคยเปนหุนท่ีมีราคาปรับตัวดีและใหผลตอบแทนท่ีสูงมาแลวในชวงเวลาหลายปท่ีผานมา 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยป 2558 

 

พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ป 2558 นับเปนปท่ีดีสําหรับตลาดพันธบัตรไทย โดยดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงข้ึน 5.08% ในขณะท่ีดัชนีตรา

สารหน้ีไทย (ท่ีรวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหุนกูของไทย) ปรับตัวสูงขึ้น 4.88%  โดยหน่ึงในแรงสนับสนุนหลักๆท่ี

ทําใหดัชนีสูงขึ้นไดแกปจจัยเศรษฐกิจไทย ซึ่งตกอยูในภาวะท่ียากลําบาก เน่ืองจากขาดปจจัยท่ีหนุนการเติบโตใหเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะภาคการสงออกท่ีตกต่ําอยางมาก  ดานการบริโภคของภาคเอกชนซบเซา เน่ืองจากหน้ีสินของภาคครัวเรือนท่ีอยูใน

ระดับสูง และราคาผลิตผลทางการเกษตรท่ีออนตัวลง  แมวาภาคการทองเท่ียวและนโยบายภาษีของรัฐบาลลวนทํางานไดผล

ดีกวาท่ีคาดการณไว แตท้ังสองสวนน้ีก็ยังไมมีสามารถท่ีจะพลิกฟนเศรษฐกิจไทยใหกลับมาเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ  

นอกจากภาวะเศรษฐกิจท่ีแยน้ีแลว ตัวเลขคาดการณอัตราเงินเฟอยังออนแรงลงดวย สงผลใหธนาคารแหงประเทศไทยทําการ

ผอนคลายนโยบายการเงินลง โดยทําการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงสองคร้ัง  รวมลดลงท้ังหมด 0.50% ภายในคร่ึงแรก

ของป 2558 เพ่ือท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมของเศรษฐกิจภายในประเทศ และทําใหเงินบาทออนคาลง 

 

สําหรับคร่ึงหลังของป 2558  ตลาดตราสารหน้ีไทยยังคงไดรับอุปสงคท่ีดี แตแรงหนุนสวนใหญมาจากภายนอก

ประเทศ โดยความไมแนนอนและความกังวลตอภาวะเศรษฐกิจจีน รวมถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือรับมือกับปญหาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลจีนท่ีไมชัดเจนทําใหนักลงทุนตองแสวงหาหลักทรัพยท่ีมีความปลอดภัย เชน พันธบัตรกระทรวงการคลังของ

สหรัฐอเมริกา  ประเทศไทยไดรับอานิสงสจากชวงเวลาแหงการหลีกเล่ียงความเส่ียงของนักลงทุนเชนกัน สงผลใหราคาพันธบัตร

รัฐบาลอายุ 10 ปของไทยปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนเฉล่ียปรับลดลงเกือบ 0.50% ในระยะคร่ึงหลังของป 2558  สวน

ราคานํ้ามันท่ีรวงลงชวยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีชองทางมากข้ึนในการผอนคลายนโยบายการเงิน หากเห็นวาสมควร ซึ่ง

นับวาเปนแรงหนุนตลาดตราสารหน้ีไทยไดอีกหน่ึงแรง  สําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายเปนคร้ังแรกในรอบสิบปของ

ธนาคารกลางแหงสหรัฐอเมริกากลับไมไดสรางความประหลาดใจ เน่ืองจากไดมีการคาดการณไวแลวจากหลายฝายในตลาด 

และท่ีสําคัญกวาน้ัน การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐฯเปนท่ีคาดการณวาจะเปนไปอยางคอยเปนคอยไปมากท่ีสุด 

เมื่อเทียบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคร้ังกอนๆท่ีผานมาในอดีต 
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หุนกูบริษัทเอกชน 

ในปท่ีผานมานับเปนปท่ีตลาดหุนกูเอกชนของไทยมีกิจกรรมมากท่ีสุดอีกปหน่ึง โดยมีการออกหุนกูระยะยาวจากหลาย

บริษัทท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 90 บริษัทในป 2557 มาเปน 132 บริษัทในป 2558  และในแงปริมาณหุนกูเอกชนระยะยาวท่ีมีการซื้อขายใน

ตลาดเพ่ิมขึ้นจาก 1.8 พันลานบาทในป 2557 มาเปน 2.1 พันลานบาท 2558 หรือเพ่ิมขึ้น 13%  โดยสวนท่ีใหญท่ีสุดเปนหุนกู

ระยะยาวท่ีออกโดยธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งคิดเปนสัดสวน 18% ตามมาดวยหุนกูระยะยาวท่ีออกโดยธุรกิจธนาคาร 

ซึ่งคิดเปนสัดสวน 16%  นอกจากน้ียังเปนหุนกูระยะยาวท่ีออกโดยเอกชนท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวา BBB หรือยังไมไดรับ

การจัดอันดับความนาเชือ่ถือ ในปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ  สําหรับหุนกูออกใหมในตลาดจากบริษัทใหญท่ีนาสนใจ

มีหลายรายไดแก หุนกูจาก บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งออกขายหุนกูในปริมาณ 1.5 หมื่นลานบาทในเดือนกรกฎาคม และหุนกูจาก 

บจ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น ซึ่งออกขายหุนกูในปริมาณ 1 หมื่นลานบาทในเดือนสิงหาคม ตอมาในเดือนตุลาคม 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ก็เขาระดมทุนในตลาดหุนกูดวย โดยการออกขายหุนกูหุนกูดอยสิทธิ์เพ่ือใชเปนเงินทุนชั้นท่ีสองของ

ธนาคารตามเกณฑสากลของธนาคารหรือ Basel III ในปริมาณ 6.5 พันลานบาท  ในชวงป 2558 พอรตการลงทุนของอเบอรดีน

ไดเพ่ิมการลงทุนในหุนกูจาก บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. อีซี่ บาย บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น

แนล บมจ. โกลว พลังงาน, บจ. เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) และ บจ. ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต เมื่อพิจารณาจาก

ปจจัยพ้ืนฐานของผูออกหุนกูและระดับราคาของหุนกูท่ีลวนเหมาะสม 

 

ในชวงป 2558 อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหุนกูเอกชนไทยในสวนท่ีสูงกวาของพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ

ไดปรับลดลงมาก โดยเฉพาะในกลุมหุนกูท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือสูงและในกลุมท่ีมีอายุระยะส้ัน โดยอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย

ของหุนกูท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ AAA ปรับลดลงมากกวา 0.20% เมื่อเทียบกับพันธบัตรของสหรัฐฯ และท่ีลดลงมากท่ีสุด

ไดแกอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุมหุนกูเอกชนท่ีมีอายุกอนครบกําหนดไถถอนระหวาง 3-5 ป  ท่ีปรับลงมากกวา 0.31%  

ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหุนกูท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือ BBB และต่ํากวา ปรับเพ่ิมขึ้นมากเฉล่ียประมาณ 

0.30% เมื่อเทียบกับพันธบัตรของสหรัฐฯในทุกกลุมอายุ ซึ่งเปนสัญญาณวานักลงทุนกําลังเห็นวาหลักทรัพยหุนกูจากผูออกหุนกู

ท่ีอันดับความนาเชื่อถือต่ํา กําลังมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และหันไปลงทุนในหุนกูจากผูออกหุนกูท่ีอันดับความ

นาเชื่อถือสูงกวา ในชวงท่ีเศรษฐกิจไทยออนกําลังลงในป 2558 
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แนวโนมตลาดตราสารหนี้ไทยป 2559 

 

เมื่อพิจารณาจากปจจัยพ้ืนฐานแลวตลาดตราสารหน้ีไทยยังคงนาสนใจ โดยเศรษฐกิจท้ังในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศดูจะยังคงขยายตัวไดในระดับท่ีต่ํากวาท่ีควร และแรงกระตุนเงินเฟอแทบจะไมมีในอนาคตระยะยาว ซึ่งจะทําใหผู

กําหนดนโยบายการเงินมีชองทางในการกระตุนการเติบโตของเศรษฐกิจไดมาก ไมเพียงแตในประเทศไทยแตในภูมิภาค

ใกลเคียงดวย ซึ่งยอมสงผลดีตอตลาดตราสารหน้ี  แมวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียไดปรับลดลงมามากในป 2558 แตอเบอรดีน

เลือกท่ีจะใหนํ้าหนักการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุระยะยาวในสัดสวนท่ีมากกวาเกณฑดัชนี  และส่ิงท่ีจะตองพิจารณาเสมอ 

ไดแกระดับราคาและการจัดนํ้าหนักการลงทุนตามประมาณการของอเบอรดีน 

 

ภาพรวมตลาดเอเชีย ป 2558 

 

สินทรัพยสวนใหญในตลาดหุนเอเชียยังคงมีอุปสรรคในปท่ีผานมา ดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟกไมรวมญ่ีปุนตกลงไป

ประมาณ 9% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ตามหลังตลาดยุโรปและสหรัฐแตก็ยังดีกวาประเทศอ่ืนสวนใหญในตลาดเกิดใหม ตลอด

ท้ังปท่ีผานมานักลงทุนไดผานประสบการณอันนางุนงง ธนาคารกลางหลักสวนใหญไดออกมาเตือนอยางผิดๆ ถูกๆ ท้ังยุโรป 

ญ่ีปุนและจีนซึ่งทําตามแบบฉบับของตัวเอง ท่ีตางก็งัดเอามาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ออกมาใช ในขณะท่ีเฟดของ

อเมริกากลับแจงปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้น กอนท่ีสุดทายก็ไดปรับขึ้นในเดือนธันวาคมท้ังท่ีมีสัญญาณวาการฟนตัวของเศรษฐกิจใน

ประเทศยังไมกระเตื้อง นโยบายดังกลาวน้ีไมเพียงแตกระทบถึงกระแสเงินทุนท่ีจะไหลเขา แตยังสรางเงาทะมึนใหกับตลาด

อาเซียน และกอใหเกิดความกังวลตอผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีกําลังพัฒนา  

การเติบโตแบบตะกุกตะกักของตลาดจีนสงผลกระทบตอตลาดท่ัวโลก โดยเฉพาะกับประเทศท่ีพ่ึงพิงการสงออกท่ีเศรษฐกิจ

กําลังเติบโตถึงขั้นท่ีนอยคนจะคาดการณได ตลาดจีนแผนดินใหญเปนอีกแหงท่ีสงผลกระทบตอประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน

และตลาดเกิดใหมอ่ืนๆ การซื้อขายเก็งกําไรเกิดขึ้นอยางรุนแรงในตลาด A-shares แลวตามมาดวยความชุลมุนวุนวายในตลาด

หลังจากท่ีปกกิ่งไดลดกระแสดวยการปรับลดมารจิ้นเทรดทามกลางความกังวลท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายตัวของมูลคา 

ในขณะท่ีความเชื่อถือกําลังลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากนโยบายท่ีปรับเปล่ียนอยางกะทันหันจากความตกใจบอยคร้ัง คําส่ังขาย

เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองตามมาดวยการลดคาเงินหยวนซึ่งไมไดเปนผลดีนัก อยางไรก็ตามมาตรการกระตุนจํานวนมากท่ีถั่งถมเขา

ไปก็ชวยทําใหตลาดเร่ิมสมดุลขึ้น อยางไรก็ตามปรากฏวา A-shares ของจีนก็ไดทําผลงานไดดีท่ีสุดในภูมิภาคเมื่อปดตลาดในป

ท่ีผานมาน้ี 

 

สวนทางดานพลังงานน้ันมีผลกระทบตอตลาดเพ่ิมขึน้เมื่อราคานํ้ามันต่าํลงกวา 40 เหรียญตอบารเรล ซึ่งเปนราคาท่ีต่ํา

ท่ีสุดในรอบ 10 ป ซึ่งมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความตองการนํ้ามันของจีนท่ีลดลง ท่ีสําคัญคือ OPEC (the Organisation of the 

Petroleum Producing Countries) ซึ่งเปนกลุมผูผลิตรายใหญไดเลิกวิธีการดั้งเดิมในการปรับขึ้นราคาโดยการลดกําลังผลิตเพ่ือ

กันสวนแบงการตลาดจากคูแขงท่ีมีศักยภาพดอยกวา ราคานํ้ามันดิบท่ีถูกลงมีสวนชวยใหอัตราเงินเฟอลดลงและทําใหธนาคาร

กลางสวนใหญในเอเชียสามารถลดอัตราดอกเบ้ียเพ่ือสนับสนุนใหมีการเติบโตท่ียังไมคงท่ี ผูบริโภคและบริษัทจะไดประโยชน

จากราคาพลังงานและคาขนสงท่ีลดลง สวนประเทศผูนําเขาพลังงาน อาทิเชน อินเดียและอินโดนีเซีย ไดยกเลิกการใหการ

อุดหนุนราคาเชื้อเพลิง ทําใหมีเงินทุนเพ่ิมขึ้นในการกอสรางถนน สะพานและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ในทางตรงกันขามราคานํ้ามันท่ีตกลงอยางมากน้ีก็มีผลกระทบในเชิงลบตอประเทศบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประเทศผูนําเขาโภคภัณฑอยางเชนมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด ทําใหหลักทรัพยและคาเงินต่ําลงอยาง

มาก ปญหาหน้ีสินจากการลงทุนผลิตรถยนตของรัฐบาลมาเลเซียเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากความไมแนนอน ในอินโดนีเซียน้ันความ

นาเชื่อถือในตัวประธานาธิบดี Joko Widodo ท่ีจะผลักดันใหมีการปฏิรูปลดต่ําลงเน่ืองจากความคาดหวังในตลาดหุนจาการตา 
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สวนในประเทศไทยสถานการณก็ยังคงมีความเปราะบางถึงแมวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีกวาท่ีคาดการณไว 

ประเทศท้ังสามน้ีไดทุมเงินเปนพันลานเพ่ือกระตุนการใชจายเพ่ือพยุงเศรษฐกิจไว  

 

ทายท่ีสุด แมแตประเทศท่ียังคงดําเนินการอยางระมัดระวังในตลาดภูมิภาคน้ีก็ยังไมสามารถหลุดพนไปโดยปราศจาก

บาดแผล เชน สิงคโปรซึ่งออนแอจากความเส่ียงจากภายนอก และการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย Sibor หรือ Singapore 

interbank offered rate อยางรวดเร็ว ซึ่งใชอยางกวางขวางในการปลอยสินเชื่อท่ีอยูอาศัย นอกจากน้ันยังมีผลกระทบไปถึงการ

ขึ้นอัตราดอกเบ้ียใหกับกลุมอสังหาริมทรัพย สวนอินเดียก็เร่ิมชะลอตัว แมวาธนาคารกลางจะเปนท่ีขึ้นชื่อในการลดอัตรา

ดอกเบ้ียเพ่ือสนับสนุนอัตราการเจริญเติบโตอยางจริงจัง นโยบายปฏิรูปของนายกรัฐมนตรี Modi ท่ีเร่ิมผอนคลายลงถือเปน

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักลงทุนมีความกังวล 

 

แนวโนมตลาดเอเชีย ป 2559 

 

ป 2016 เร่ิมตนปดวยความมั่นใจท่ีลดลง ตลาดท่ัวโลกมีการเทขายออกหลังจากท่ีราคาหุนในจีนตกต่ําเน่ืองจาก

ผิดหวังจากขอมูลการผลิต คําส่ังระงับการซื้อขาย คาเงินหยวนท่ีออนคาลง รวมถึงอัตราแลกเปล่ียนของประเทศเกิดใหม เหลาน้ี

สะทอนใหเห็นถึงความไมมั่นใจตอสภาพเศรษฐกิจของจีน อยางไรก็ตามเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวสวนหน่ึงเกิดจากการวางแผนและ

ปจจัยบังเอิญ เน่ืองจากจีนไดปรับเปล่ียนจากประเทศผูสงออกและใชการลงทุนเพ่ือสรางการเจริญเติบโตไปยังรูปแบบใหมคือให

ขับเคล่ือนโดยกระตุนการบริโภคท่ีดูจะยั่งยืนกวา แมวานโยบายจะไมสอดคลองกับท่ีควรจะเปนแตรัฐบาลปกกิ่งก็ยังมีกลยุทธ

พอท่ีจะสนับสนุนการเติบโตและหลีกเลียงความเส่ียงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอเบอรดีนคาดวาจะมีการตั้งเปาหมาย

มุงเนนไปทางนโยบายผอนคลายทางการเงินและการคลังตอไป 

 

ความไมมั่นใจตอตลาดยังคงมีอยูโดยท่ีนักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐในตลาด

เงิน การไหลเวียนของเงินทุนและสภาพเศรษฐกิจในเอเชีย มีการติดตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในภูมิภาคเทียบกับคาเงิน

เหรียญสหรัฐท่ีแข็งคาขึ้น อเบอรดีนคาดวาการขึ้นอัตราดอกเบ้ียของเฟดเปนผลดี แมวาจะไมแนใจวาเฟดไดตัดสินใจถูกตอง

เพ่ือใหเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟนไดหรือไม 

 

ในอินเดีย นายกรัฐมนตรี Narendra Modi  ยังคงเต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนาม สภาบนยังไมยอมรับกฎหมายท่ีดิน

ซึ่งอาจจะชวยเพ่ิมโครงสรางพ้ืนฐาน ภาษีสินคาและบริการยังไมผาน แมวาจะมีความคืบหนาของกฎหมายลมละลาย อยางไรก็

ตามอินเดียยังมีบริษัทท่ีดีอีกมากซึ่งจะชวยประเทศไดแมวาจะมีปญหาจากการเมืองและระบบราชการเปนตัวถวงก็ตาม 

 

สวนท่ีอ่ืนๆ พัฒนาการทางการเมืองมีการเฝาติดตามอยางใกลชิด สวนท่ีไตหวัน พรรคประชาธิปไตยกาวหนา 

(Democratic Progressive Party) ซึ่งสนับสนุนการแยกตัวเปนอิสระยังคงมีคะแนนนําสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและ

สมาชิกรัฐสภาในวันท่ี 16 มกราคม สวนนายกรัฐมนตรี Najib Razak ของมาเลเซีย กําลังถูกทดสอบความเปนผูนําของเขาใน

การเลือกตั้งในรัฐซาราวักท่ีจะจัดขึ้นในไตรมาสแรก ตอมาในเดือนพฤษภาคมประเทศฟลิปปนสจะมีการเลือกประธานาธิบดีคน

ใหมภายใตขอครหาเกี่ยวกับสถานะภาพเปนพลเมืองของนาง Grace Poe ซึ่งเปนตัวเต็งในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ซึ่งอาจมีผลใหไม

ผานคุณสมบัติ 

 

 

10



 
 

 

อุปสรรคอ่ืนอาทิเชนปริมาณการคาท่ัวโลกท่ียังอึมครึมยังเปนปจจัยหน่ึงสําหรับเดือนท่ีกําลังจะมาถึง สวนในตะวันออก

กลาง ความตึงเครียดระหวางอิหรานและซาอุดิอารเบียกําลังเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญใหราคานํ้ามันเพ่ิมขึ้นอีกคร้ัง 

ดังน้ันอเบอรดีนจึงยังคาดวาจะยังคงนโยบายผอนคลายทางการเงินและการคลังเพ่ือสนับสนุนอัตราการเจริญเติบโต แมวา

สถานการณยังคงไมแนนอนแตเรายังคงมองในแงบวกสําหรับตลาดเอเชียในระยะยาว ภูมิภาคน้ีมีพ้ืนฐานแข็งแกรงกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับสวนอ่ืนๆ ของโลก ประเทศในเอเชียสวนใหญมีเงินสํารองระหวางประเทศพอสมควร 

 

มูลคาหุนของเอเชียถือวาเหมาะสมตามพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของ แมวาหุนเหลาน้ีจะแตกตางกันตามประเภทธุรกิจและ

ประเทศ ถามีการยกเลิกนโยบายผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของสหรัฐ และเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นในอนาคตอันใกลน้ี 

ซึ่งมีความหวังวาความสัมพันธระหวางพ้ืนฐานกับราคายังคงสามารถกลับมาอยูในสมดุลได อเบอรดีนยังคงสถานะการลงทุน

และลงทุนในตลาดเพ่ือเพ่ิมการถือครองเมื่อราคาลดลง หรือเพ่ิมตัวใหมทีมีมูลคานาสนใจและเปนแรงผลักดันสูความ

เจริญเติบโตในระยะยาวตอไป 

 

ภาพรวมตลาดตราสารทุนของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม ป 2558 

 

ปน้ีถือเปนปท่ีทาทายตลาดหุนในตลาดเกิดใหม ขณะท่ีราคาตกต่ําลงเมื่อส้ินปหากเทียบเปนคาเงินดอลลารสหรัฐ ใน

ตอนแรกตลาดดูเหมือนจะเร่ิมผอนคลายจนดูเหมือนวาจะเร่ิมฟนตัวไดในไตรมาสแรกของป 2558 จากกระแสของนโยบายผอน

คลายเชิงปริมาณ (QE) ท่ัวโลก แตแลวราคาโภคภัณฑก็ตกฮวบอยางรุนแรงจนนาหวั่นไหว วิกฤตทางการเงินของกรีซท่ียืดเยื้อ

และความกังวลตอภาวะตกต่ําของเศรษฐกิจจีนรอบใหม อัตราแลกเปล่ียนของประเทศในตลาดเกดิใหมสวนใหญลดลงเมื่อเทียบ

กับดอลลารสหรัฐ เฟดของสหรัฐไดสงสัญญาณการปรับอัตราดอกเบ้ียตลอดท้ังปทําใหเกิดความไมมั่นใจเพ่ิมข้ึน ในท่ีสุด

ธนาคารกลางก็ไดปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในเดือนธันวาคม โดยท่ีตลาดไมไดตอบสนองใดๆ เน่ืองจากผลของการปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียไดถูกคาดการณไวแลว นักลงทุนเองก็ไดรับทราบสัญญาณวาเฟดยังมุงท่ีจะเดินหนาปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นในป 

2559 

 

แนนอนวาจีนคือจุดสนใจในสายตาของโลก ราคาหุนจีนแผนดินใหญเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากการเก็งกําไรท่ีเรารอน 

กอนท่ีจะวงแตกจากการท่ีรัฐบาลประกาศพักการซื้อขายแบบมารจิ้น ตามมาดวยขอมลูมหาศาลท่ีแสดงใหเห็นวาเศรษฐกจิกําลัง

ดิ่งลง ธนาคารกลางประกาศลดคาเงินโดยไมคาดการณ ทําใหนักลงทุนกังวลถึงสงครามอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะปะทุขึ้น 

ทามกลางความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ตลาดหุนจีนและฮองกงก็ยังถือวาเปนตลาดท่ีดีทีสุดแหงหน่ึงจากความพยายามท่ีจะ

กระตุนตลาดอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีในเอเชียน้ันอัตราเงินเฟอท่ีลดลงทําใหธนาคารกลางมีเวลาท่ีจะออกมาตรการมากระตุน

เศรษฐกิจ โดยอินโดนีเซียไดออกมาตรการตางๆ มาเปนชุดรวมท้ังการลดภาษีคาไฟฟา และอัตราคาจางขั้นต่ําใหมเพ่ือให

สอดคลองกับภาวะเงินเฟอและ GDP ท่ีแทจริง ธนาคารกลางของอินเดียไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงส่ีเทาทําใหเกิดกระแสตอบ

รับท่ีดีและชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นมาใหม 

 

บราซิลเปนประเทศท่ีออนแอท่ีสุดในกลุมประเทศในลาตินอเมริกา คาเงินเรียล (Real) ตกลงต่ําสุดเมื่อเทียบกับ

ดอลลารหลังจากท่ีถูก Standard & Poor’s จัดลดอันดับเครดิต Investment-grade ลงมาอยางผิดคาด ท้ังน้ีจากความผิดหวัง

จากแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแยลง และปญหาการคอรัปชั่นของ Petrobras ท่ีถูกเปดเผยจนสงผลใหมีการ

เดินขบวนคร้ังใหญเพ่ือขับไลใหประธานาธิบดี Dilma Rousseff ใหลาออกจากตําแหนง ในประเทศชิลีซึ่งเปนประเทศท่ีนําเขา

นํ้ามันท้ังหมด เปนประเทศท่ีไดรับประโยชนทามกลางความออนแอของตลาดพลังงาน  แมวาจะมีความกังวลจากการท่ีรัฐบาล

11



 
 

 

ไดเสนอแผนปฏิรูปก็ตาม ในขณะท่ีเม็กซิโกกําลังฟนตัวอยางตอเน่ืองอันเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ GDP ท่ีขยายตัวจากการ

บริโภคภายในประเทศ  

 

สําหรับประเทศเกิดใหมในยุโรป ฮังการีทําผลงานไดโดดเดนเหนือเพ่ือนๆ ในภูมิภาค จากการท่ีอัตราแลกเปล่ียน

สามารถยืนระดับท่ีดีเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐและอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ถือวานําหนากลุมยูโรโซน โดยคาดวาจะ

ไดรับการปรับขึ้นอันดับ Investment-grade ไดในป 2559 น้ี สวนรัสเซียและตุรกียังไมดีนักจากการท่ีประเทศท่ัวโลกรวมกันออก

มาตรการคว่ําบาตรจากท่ีไดบุกรุกเขาไปในยูเครน ราคาโภคภัณฑท่ีลดต่ําลงและงบประมาณท่ีจํากัดเน่ืองจากรายไดจากการ

เก็บภาษีลดลงสงผลใหรัสเซียเผชิญกับภาวะถดถอย และแมวาตุรกีจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีกวาท่ีคาดการณไว นัก

ลงทุนก็ยังคงเปนหวงตอความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ รวมถึงการคว่ําบาตรของรัสเซียในกรณียิงเคร่ืองบินรบตก 

 

แนวโนมตลาดตราสารทุนของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม ป 2559 

 

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียและสงสัญญาณวาจะยังคงพิจารณาปรับขึ้นอยางชาๆ ตอไป ซึ่ง

ไดชวยสรางความชัดเจนตอนักลงทุน ความคาดหวังตอไปคือการมุงเนนไปท่ีการกลับไปยังพ้ืนฐานเดิม โดยรวมแลวประเทศเกิด

ใหมอยูในสถานะท่ีดีกวาเดิมจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น อยางนอยก็ดีกวาป 2556 ท่ีเกิดกรณี Taper Tantrum ขึ้น ท้ังน้ีก็เปนดวย

อานิสงสของเสถียรภาพภายนอก (External Balance) ท่ีปรับตัวดีข้ึนและเงินทุนสํารองท่ีสูงข้ึน กลาวไดวาในป 2559 น้ีคงตอง

จับตามองการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอยางใกลชิด อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นมากกวาคาดจะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญตอ

ตลาดท่ีกําลังพัฒนา โดยเฉพาะถาเปนเหตุใหอัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปล่ียนของตลาดท่ีกําลัง

พัฒนาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และจะกระทบมากท่ีสุดสําหรับประเทศท่ีกูยืมเงินเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ไดแกบราซิล รัสเซียและ

ตุรกี เพราะจะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นเมื่อแปลงเปนสกุลเงินตัวเอง 

 

สวนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีอาจทําใหตลาดออนไหวคือสภาพเศรษฐกิจท่ีหดตัวลงของจีน จากการท่ีจีนเปล่ียนโครงสรางจาก

เดิมท่ีเปนประเทศสงออกและใชการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหันมาใชวิธีการท่ีมองวายั่งยืนกวาโดยการใหความสําคัญกับการ

บริโภคและบริการเพ่ิมขึ้นโดยถือเปนตัวขับเคล่ือนหลักแทน แมวาน่ีอาจจะเปนส่ิงท่ีดีในระยะยาวแตผลกระทบจากราคาโภค

ภัณฑอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหากับผูสงออกในตลาดเกิดใหมไดเชนกัน ในขณะท่ีผูผลิตนํ้ามันรายใหญยังคงเรงการผลิต 

โอกาสทางธุรกิจในระยะส้ันจึงเร่ิมมีความทาทายยิ่งขึ้น เศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังพัฒนาซึ่งเคยใชชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจกําลัง

เติบโตสรางฐานกระแสเงินหมุนเวียนและเพ่ิมกําลังการผลิตอาจจะไดล้ิมรสสถานการณท่ีเรียกวา ความปกติในรูปแบบใหม 

‘new normal’ จากปริมาณการคาและการลงทุนท่ีลดลง 

 

อยางไรก็ตามอเบอรดีนยังคงเชื่อวามีโอกาสซอนอยูทามกลางความผันผวนของตลาดและจะเปนตลาดขาขึ้นตอไปใน

ระยะยาวสําหรับตลาดเกิดใหมเหลาน้ี ความรูสึกในทางลบตอนักลงทุนไดผานไปแลวจากราคาหุนท่ีตกต่ําลงจนมาถึงระดับ

ราคาท่ีเหมาะสมไมวาจะในมุมมองของอดีตหรือปจจัยพ้ืนฐาน อเบอรดีนยังคาดหวังวาอัตราผลกําไรของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น

เล็กนอยในป 2559 หลายๆ บริษัทยังคงทํางานเพ่ือรักษาระดับท่ีเติบโตเพ่ือทําใหเห็นวาผลกําไรมีการฟนตัว บริษัทท่ีอเบอรดีน

ถือหุนอยูสวนใหญเปนผูนําในตลาดซึ่งมีผลงานดีแมวาจะอยูในสถานะการท่ียากลําบาก อเบอรดีนจึงยังคงเชื่อมั่นในโอกาสทาง

ธุรกิจของพวกเขาเหลาน้ัน 

 

 

 

12



 
 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม ป 2558 

 

ในไมกี่เดือนท่ีผานมาน้ี วิกฤตในตลาดเกิดใหม (EM) เปนเร่ืองท่ีมีการกลาวขานกันพอควร จากสาเหตุของอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีดูไมลงตัว ปญหาธรรมาภิบาลท่ีเกิดขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีซบเซาในขณะท่ีหน้ีสินกอตัว

เพ่ิมขึ้น ป 2558 ถือวาเปนปท่ีหนักหนาสําหรับภาคสวนท่ีอยูในตลาดเกิดใหม แตอเบอรดีนก็ยังคงอาศัยอยูในโลกท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเปนวัฏจักรและแมวาตลาดเกิดใหมจะดูไมนาสนใจในขณะน้ี แตน่ันไมไดทําใหเราลมเลิกความเชื่อมั่นเมื่อมองเห็น

อนาคตอันสดใสของตลาดสวนน้ี หรือการเขามาลงทุนของอเบอรดีนในตลาดน้ี อยางท่ี Winston Churchill กลาวไววาผูท่ีมอง

โลกในแงรายจะมองเห็นอุปสรรคในโอกาสแตผูท่ีมองโลกในแงดีจะมองเห็นโอกาสในอุปสรรค 

 

สรุปตลาด – ป 2558 ควรจะลืมหรือไม? 

ป  2558 นับเปนอีกปท่ีนาผิดหวังสําหรับตลาดเกิดใหม อัตราการเติบโตลดลงจาก 7.5% ในป 2553 มาอยูท่ีประมาณ 

4% ในป 2558 ตามขอมูลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ระบุวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

ตลาดเกิดใหมยกเวนจีนมากกวากันนอยมากเมื่อเทียบกับตลาดประเทศพัฒนาแลวคือ 2.2% กับ 2% จากการท่ีอัตรา

แลกเปล่ียนท่ีลดลงทําใหการเติบโตของ GDP เมื่ออางอิงเปนดอลลารตดิลบ เจพี มอรแกน แนะนําวาแมจะเปนตัวเลข 4% ก็ยังดู

ธรรมดาไป โดยท่ีวิเคราะหกันภายในแลวเห็นวาจะปรับลดลง 3.4% ในปน้ี จึงทําใหภาพท่ีเห็นดูจะไมเปนไปในเชิงบวกนัก แมจะ

ใหกําลังใจวาเราอาจจะไดผานพายุลูกใหญไปแลว นักเศรษฐศาสตรสวนใหญไดคาดการณไววาจะมีการฟนตัวของ GDP บาง

เล็กนอยในตลาดเกิดใหมในป 2559 หรืออยางนอยนาจะยังคงรักษาระดับเดิมไวได 

 

ความกังวลตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคงเปนสาเหตุเบ้ืองตนท่ีกระทบตอประเทศเกิดใหม เมื่อ

อัตราการเติบโตลดลง จีนก็เร่ิมลดการใชวัตถดุิบซึง่กอนหนาน้ันถือวาเปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนามากขึ้นตามท่ีไดเคยเห็น

ในกลุมประเทศเกิดใหม จีนถือเปนประเทศท่ีใชวัสดุอุตสาหกรรมมากท่ีสุดจึงไมนาแปลกใจท่ีผูสงออกวัตถุดิบจะเร่ิมรูสึกถึงเงิน

ในกระเปาท่ีลดลง สวนท่ีทําใหแยลงไปอีกคือความจริงท่ีถูกเปดเผยออกมาใหเห็นภาวะฟองสบูของราคาสินคาโภคภัณฑซึ่งเปน

ท่ีมาของการท่ีรัฐบาลจีนออกมาจัดการกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําลงหลังจากผานยุคท่ีธุรกิจกอสรางกําลัง

เฟองฟูในป 2551 มันเปนการยากท่ีจะคาดเดาวาสินคาโภคภัณฑจะเปนอยางไรตอไป แตแนวโนมท่ีเปนขาลงสําหรับสินคา

อยางเชนทองแดงดูจะยังคงเปนขาลงตอไปจนกวาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะกลับมาเหมือนเดิม 

 

ในระหวางท่ีจับตาดูจีน นักลงทุนก็ไมควรจะตระหนกตกใจกับความปนปวนของตลาดในระยะน้ีจนเกินไป เศรษฐกิจ

อาจจะชะลอตวัแตไมถึงกับพังพินาศ ตลาดไดตอบสนองตอการลดคาเงินหยวนเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผานมามากเกินไป อันท่ีจริง

มันเปนแคสัญญาณเตือนเพ่ือใหเตรียมตัวรับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น คือสภาพถดถอยท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วอยางหลีกเล่ียงไมไดน้ี 

แตอเบอรดีนเชื่อวาเร่ืองน้ีไมคอยสะทอนภาวะเศรษฐกิจแตหนักไปทางการปลอยเสรีมากกวาและเปนการเตรียมตัวสําหรับการ

รวมเงินหยวนเขาไวในตะกราอัตราแลกเปล่ียน (Basket of Currencies) ใน Special Drawing Rights (SDR) ของกองทุน

การเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) นอกจากน้ันเศรษฐกิจท่ีถดถอยยังจําเปนตอการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจท่ีพ่ึงพิงการลงทุนในรูปแบบท่ียั่งยืนโดยมีการบริโภคภาคครัวเรือนและบริการเปนตัวขับเคล่ือนหลัก อันท่ีจริงแลว

สัดสวน GDP ของจีนในภาคบริการมีสูงกวาภาคการผลิต ณ เวลาน้ี สถานการณภายนอกยังดูขมุกขมัวและแมวามีการดําเนิน

นโยบายผิดพลาดหลายอยาง แตมุมมองของอเบอรดีนยังเห็นวารัฐบาลยังคงใหการสนับสนุนการเจริญเติบโตโดยใชนโยบาย

การเงินและการคลัง อาจจะกลาวไดวาอุปสงคของจีนท่ีลดลงทําใหราคาสินคาโภคภัณฑออนตัว และยังคงเปนปจจัยเส่ียง

สําคัญสําหรับผูสงออกในกลุมประเทศเกิดใหม 
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การท่ีหลักธรรมาภิบาลของประเทศขนาดใหญในกลุมประเทศเกิดใหม (เชน แอฟริกาใต ตุรกี และบราซิล) ยังไมไดมี

การเปล่ียนแปลงแกไขใหเห็นอยางชัดเจนทําใหนักลงทุนยังไมกลาเขามาลงทุนระยะยาวในตลาดเกิดใหมเหลาน้ี จากประเทศจีน

ผานมาเลเซียไปยังบราซิลก็ยังคงมีกรณีการคอรัปชั่นเกิดข้ึนหลายคร้ังในพาดหัวขาวตลอดป 2558   จึงอาจกลาวไดวาปญหา

ธรรมาภิบาลยังไมกระเตื้องขึ้น ซึ่งก็เปนการเตือนใหรูวาการเปล่ียนแปลงแกไขปญหาธรรมาภิบาลดูเหมือนจะตองใชเวลาอีก

นาน กรณีจอรเจียถือเปนกรณีศึกษาใหเห็นวาสามารถทําใหสําเร็จไดโดยการปฏิรูป โดยปรับจากลําดับท่ี 98 ในป 2549 ตาม

ขอมูล World Bank’s Ease of Doing Business มาอยูในลําดับท่ี 24 ในปจจุบัน และจากคะแนน 133 ในป 2547 ตามดัชนี 

Corruption Perceptions Index มาอยูท่ี 50 

 

Fed อเมริกาเองก็มีสวนทําใหตลาดเกิดใหมออนแอแตก็ไมถึงกับตามท่ีนักวิจารณรายงานไว หลายคนเชื่อวาการปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียจะทําใหดอลลารสหรัฐแข็งคาขึ้นอีก (แมวาจะนอยกวาเมื่อ 18 เดือนกอน) แตอันท่ีจริงตลาดไดตอบสนองตอ

ขาวน้ีไปนานแลว ทันทีท่ี Fed ไดดําเนินการดังกลาวอัตราแลกเปล่ียนของตลาดเกิดใหมก็มีการปรับบางเล็กนอยเปนลักษณะ

ออกดานขาง (sideward) โดยไมมีแนวโนมท่ีชัดเจน 

 

เมื่อถอยกลับมาดูปญหาอัตราแลกเปล่ียนท่ีออนแอลงของกลุมประเทศเกิดใหม จะเห็นวานักลงทุนมีการเคล่ือนยาย

เงินทุนไปเนนท่ีหน้ีภายนอก ซึ่งอเบอรดีนมองวาไมมีหลักประกัน ตลอดทศวรรษท่ีผานมาน้ันผูบริหารประเทศในกลุมประเทศเกิด

ใหมไดทําใหทุนสํารองของประเทศแข็งแกรงขึ้นจนขณะน้ีจํานวนหน้ีภายนอกสุทธิถือวาต่ํามาก หน้ีสุทธิภายนอกของรัฐบาล 

(Net sovereign external financing) ในป 2559 คาดวาจะติดลบอยูท่ี  -4.6 พันลานเหรียญสหรัฐโดยการชําระคืนหน้ีนาจะสูง

กวาหน้ีใหมในปหนา นักวิจารณสวนใหญลืมนึกถึงวาหน้ีสินของประเทศเกิดใหมไมไดมีการผิดนัดชาํระหน้ีเพ่ิมขึ้นหรือมีวกิฤตดุล

ชําระหน้ีแตอยางใด 

 

ในทางตรงขามกลับมีหลักฐานเพ่ิมขึ้นวากลุมประเทศเกิดใหมกําลังมีการเปล่ียนแปลงขนานใหญโดยผูออกนโยบาย

สามารถควบคุมอัตราเงินเฟอเมื่ออัตราแลกเปล่ียนออนตัวไดโดยในท่ีสุดก็จะกลับมาแขงขันได ประจักษพยานท่ีเห็นไดชัดคือดุล

บัญชีเงินสะพัดท่ีแสดงใหเห็นการขาดดุลท่ีลดลง นอกจากน้ีท่ีสําคัญคือกลุมประเทศเกิดใหมสามารถรับมือกับการออนตัวของ

อัตราแลกเปล่ียนและตอไปมูลหน้ีก็ไมเพ่ิมสูงขึ้นอีกตอไปเมื่อคิดเปนคาเงินทองถิ่น น่ันหมายถึงวาการออนคาของอัตรา

แลกเปล่ียนไมไดทําใหมูลคาหน้ีเพ่ิมสูงขึ้นเหมือนกับเมื่อกอนท่ีกูเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนตน 

 

เปนท่ีนาประหลาดใจวาแมตลาดจะมีความออนไหวในเชิงลบตอตลาดเกิดใหม แตการแข็งคาขึ้นมาของอัตรา

แลกเปล่ียนในตลาดเกิดใหมและการท่ีสามารถจัดการกับปญหาหน้ีสินบริษัทถือวาโดดเดนกวาหลายตลาดในโลกตลอดปท่ีผาน

มา แมจะยอมรับวาเห็นแนวโนมท่ีลดลงเมื่อใกลถึงส้ินปแตก็ไมไดหมายความวาความรูสึกแยน้ันจะเปนจริงเสมอไป แนนอนวา

มันเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองไฮไลทขนาดความแตกตางในผลการดําเนินงานของท้ังตลาดเกิดใหมซึ่งอาจนอกเหนือความ

คาดหมายของตลาด ในขณะท่ีการแข็งคาของอัตราแลกเปล่ียนในประเทศเกิดใหมดูเหมือนจะดีกวาตลาดทองถิ่นตลอดท้ังป แต

การเลือกประเทศท่ีจะลงทุนก็เปนส่ิงท่ีจําเปนมากสําหรับนักลงทุน ซึ่งคาดวาจะเปนแนวโนมตอไปในป 2559 

 

เมื่อหันกลับมามองมูลคาหน้ีในตลาดเกิดใหม จะเห็นวามูลคายังคงแข็งแกรง ความนาสนใจอาจจะไมมากพอสําหรับ

ตลาดท่ีจะทุมลงไป อยางไรก็ตามตลาดยังตองการใหมีตัวกระตุนเพียงแตตองคนหาวาอะไรคือปจจัยและเมื่อไหรคือเวลาท่ี

เหมาะสม 
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แนวโนมตลาดตราสารหนี้ของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม ป 2559 

 

ในขณะท่ีกําลังกาวเขาสูป 2559 เศรษฐกิจโลกเร่ิมดีขึ้นจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไดเร่ิมตนทําส่ิงสําคัญ

ท้ังหลายเพ่ือใหนโยบายการเงินกลับมาสูสภาพปกติ การปรับขึ้นของอัตราดอกเบ้ียไดถูกคาดการณไวแลวอยางกวางขวางกอน

การประชุมในเดือนธันวาคมกับประธานเฟด คือนาง Janet Yellen เศรษฐกิจของสหรัฐเร่ิม ‘ฟนตัวอยางจริงจัง’ จากหลายปท่ี

การเจริญเติบโตเปนไปอยางซบเซา ถือเปนสารท่ีไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากขอมูลทางเศรษฐกิจในชวงหลังของป 2558  

 

คําถามท่ีสําคัญท่ีสุดในเวลาน้ีกลายเปนจังหวะและควอนตัมในการปรับข้ึนในอนาคต ซึ่งจะมีสวนสําคัญท่ีจะกระทบ

ตอทรัพยสินตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะหน้ีของตลาดเกิดใหม การส่ือสารและปรับตัวไปอยางคอยเปนคอยไปจะเปนผลดีตอ

ทรัพยสินตางๆ ในระยะยาว แตขาวสารท่ีสับสนจะกลายเปนทําใหสถานการณปจจุบันดูแยลง เชนกันกับถา Fed ปรับเพ่ิมอัตรา

ดอกเบ้ียเร็วเกินไป อัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมขึ้นจะไมมั่นคงและสงผลใหการฟนตัวของตลาดเกิดใหมเกิดภาวะหยุดชะงัก อเบอรดีน

เชื่อวาความเส่ียงท่ีกระทบกับการเจริญเติบโตของตลาดเกิดใหมท่ีดูจะรุนแรงกวา คือกรณีท่ีมีเงินทุนไหลออกจากประเทศเกิด

ใหมกลับไปยังสหรัฐอยางตอเน่ือง หากมองในเชิงบวกและชดเชยกันน้ัน อเบอรดีนหวังใหใชนโยบาย ‘นอยแตนาน (lower for 

longer)’ ท้ังน้ีเพ่ือชวยปกปองตลาดท่ัวโลกนอกสหรัฐโดยผานนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางชั้นนําท้ังหมด รวมท้ัง

ธนาคารแหงประชาชนจีน (People’s Bank of China) ธนาคารกลางแหงยุโรป (European Central Bank) และธนาคารแหง

ญ่ีปุน (Bank of Japan) สวนท่ีเหลืออาจขอใหชวยกระตุนใหมีกระแสเงินไหลเขาไปในตลาดเกิดใหม 

 

ในแงการเติบโตทางธุรกิจของกลุมประเทศเกิดใหมนายังคงคลายกับในป 2558 ซึ่งอัตราการเติบโตโดยรวมอยูท่ี

ประมาณ 4% นักลงทุนสวนใหญไมไดมองความจริงท่ีวาการเติบโตท่ีดูจะคอยเปนคอยไปอยางตอเน่ืองเมื่อเร็วๆน้ี มีความ

สม่ําเสมอกวาในประเทศพัฒนาแลว แมแตในลาตินอเมริกา นอกเวเนซูเอลา และบราซิล ก็ยังเติบโตประมาณ 2.5 ถึง 3% 

ในขณะท่ีประเทศเกิดใหมในยุโรปท่ีอยูนอกรัสเซียมีตัวเลขใกลเคียงกัน อเบอรดีนคาดวาเอเชียไมรวมจีนและอินเดียจะโต

ประมาณกวา 3% ในป 2559 โดยมีตัวเต็งอยางจีนและอินเดียมาท่ีประมาณ 6.5% และ 7.5% ตามลําดับ 

 

ปจจัยท่ีสนับสนุนอีกขอคือความจริงท่ีวาไมไดมีวิกฤติการเกิดข้ึนจริงนอกจากในบราซิล บางทีอาจเพราะพาดหัวขาว 

ในเวลาน้ีถือวาเปนชวงเวลาท่ียากลําบากสําหรับประเทศเกิดใหมและความเส่ียงก็ยังคงมีอยู แตจากนโยบายทางการคลังท่ี

ระมัดระวังในหลายประเทศ รวมท้ังนโยบายทางการเงินก็ไมไดปลอยหละหลวมเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชวงท่ีเงินทุนสํารอง

เงินตราตางประเทศรอยหรอลงน้ี พวกเขาไมไดใชจายอยางไรประโยชนในการท่ีจะสกัดกั้นคาเงินท่ีตกลง นอกจากน้ีแรงกดดัน

จากเงินเฟอไดถูกควบคุมไวโดยท่ีธนาคารกลางคอยจับตามองภาวะเงินเฟอ นอกจากน้ีก็ยังหันไปสรางความมั่นใจตอตลาดหน้ี

ในประเทศเพ่ิมขึ้น นโยบายท่ีผสมผสานกันน้ีหากวาไมไดผลก็ยังไมเสียหายและเปนเกณฑในการฟนตัวอยางชาๆ ตลอดการ

เจริญเติบโตในชวง 12 เดือนนับจากน้ีไป 

 

ในสวนท่ีเปนภาพรวมของตราสารหน้ีในประเทศเกิดใหม รัฐบาลดูเหมือนจะอยูในสถานะท่ีดีกวาในการจัดการกับ

ปญหาคาเงินตกต่ําเมื่อเทียบกับสมัยท่ีมีวิกฤตอัตราแลกเปล่ียนในป 2540 จํานวนหน้ีภายนอกสุทธิ (Net external debt) ลดลง

ในขณะท่ีประเทศสะสมเงินทุนสํารองจนแข็งแกรง นอกจากน้ีไดมีการปรับอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือใหสะทอนภาวะขาลงของตลาด

เกิดใหมเมื่อไมนานมาน้ี โดยรวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลและทําใหอัตราแลกเปล่ียนกลับสูสมดุลในทายท่ีสุดและพันธบัตรท่ีใช

สกุลเงินทองถิ่นจะกลายเปนสินทรัพยท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในปท่ีจะมาถึง 

ดูเหมือนวาจะมีสัญญาณการกลับตัวคร้ังใหญ (Macro divergence) ในสามภูมิภาคของประเทศเกิดใหม ไมเปนท่ี

ประหลาดใจถาการคัดเลือกประเทศท่ีจะลงทุนยังคงเปนปจจัยหลักสําหรับนักลงทุนในตลาดเกิดใหมในป 2559 น้ี ดุลบัญชี
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เดินสะพัดท้ังหมดยังดูเหมือนยังคงแข็งแกรงอยู แมวาจะยังมีเงินทุนไหลออกและราคาสินคาโภคภัณฑท่ีตกต่ําทําใหตองให

นํ้าหนักไปท่ีเงินทุนสํารองอัตราแลกเปล่ียน 

 

ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีไมไดหมายความวาจะไมมีอุปสรรคตอไปในภายภาคหนาสําหรับตลาดเกิดใหม มันยังคงมีอยูและ

สมควรจะใหความสําคัญเชนกัน 

 

อเบอรดีนคาดวาราคาโภคภัณฑจะยังคงตกต่ําตอไป นํ้ามันและทองแดงจะมีความผันผวนเปนพิเศษ และจากการท่ี

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังมีแนวโนมท่ีจะไดอัตราผลตอบแทนสูงข้ึนในขณะท่ีดอลลารสหรัฐยังคงมีผลตออัตราแลกเปล่ียนของ

ประเทศเกิดใหมจึงทําใหเปนเร่ืองยากสําหรับนักลงทุนสวนใหญท่ีจะมองขามความเจ็บปวดในชวงเวลาส้ันๆ ในอดีตไปได 

อยางไรก็ตามมันเปนความจําเปนท่ีจะตองแยกปจจัยท่ีเปนโครงสราง (structural factor) ระยะยาวท่ียังเปนตัวสนับสนุนตลาด

เกิดใหมออกมา โดยเฉพาะหน้ีของตลาดเกิดใหมออกจากปจจัยระยะส้ันคือผลจากเศรษฐกิจตกต่ํา 

 

ปญหาตางๆ ไดถูกนํามาพิจารณากันกอนหนาน้ีนานพอสมควรซึ่งก็หลีกเล่ียงไมไดท่ีจะเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ราคาในตลาดทําใหการประเมินหน้ีในตลาดเกิดใหมดูนาสนใจมากในเวลาน้ีจนแมแตจะตองเอาใหไดก็ตามที หลังจากความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาสามถึงส่ีปท่ีผานมาจึงไดเห็นอัตราผลตอบแทนท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนตามตลาดท่ีพัฒนาแลว

และอัตราแลกเปล่ียนท่ีออนคาลง  

 

ภาพรวมตลาดยูโร ไฮ ยิลด ป 2558 

 

เดือนธันวาคมเปนเดือนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วสําหรับสินทรัพยเส่ียงท่ัวโลก และตลาดตราสารหน้ี ยูโร ไฮ 

ยิลด ก็เชนเดียวกัน ตลาดสินเชื่อถูกกระทบจากความกังวลท่ีเพ่ิมขึ้นในตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะจีนราคาโภคภัณฑท่ีลดลงอยาง

ตอเน่ืองและอารมณในเชิงลบท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก รอบระยะสินเชื่อและกําไรท่ีลดลงของบริษัทสินเชื่อแทบทุกระดับชั้นยังคงมี

ผลกระทบในเชิงลบตอไป 

 

ขอมูลเศรษฐกิจในยุโรปยังคงผสมผสานกัน ธนาคารกลางแหงยุโรป (The European Central Bank) ยังไมสามารถ

แกไขภาวะเงินเฟอไดแมวาจะไดประกาศใหมีการสงเสริมใหยูโรโซนใชมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ก็ตาม มาตรการ

กระตุนลาสุดมีท้ังการตออายโุครงการเดมิออกไปอีกและใหครอบคลุมไปถึงสินทรัพยสําหรับขาย แตตลาดใหความเห็นวาจะตอง

ทําอะไรมากกวาน้ี 

 

ตลาดตราสารหน้ี ยูโร ไฮ ยิลด สวนใหญหลีกเล่ียงปจจัยออนแอจาก ตราสารหน้ี ไฮ ยิลด ของสหรัฐ โดยจีนยังคงมี

บทบาทสําคัญในตลาด เน่ืองจากนักลงทุนยังคงเปนหวงกับอัตราการเจริญเติบโตของตลาดท่ัวโลก การเปล่ียนแปลงอยาง

ฉับพลัน และความเส่ียงตอสภาพภูมิศาสตรการเมือง 

 

การไหลของเงินทุน (Fund Flows) 

เงินทุนยังคงไหลเขาไปในตลาดตราสารหน้ี ยูโร ไฮ ยิลด อยางแข็งแกรง สวนเงินทุนท่ีไหลออกจากตลาดตราสารหน้ี ไฮ 

ยิลด ของสหรัฐและตลาดเงินกูซึ่งอยูในกลุมพลังงานท่ีออนแอก็ยังคงมีอยางตอเน่ือง  

กรณีผิดนัดชําระหน้ี (Default activity) 
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ในป 2558 มีกรณีผิดนัดชําระหน้ีท้ังหมด 108 กรณี ซึ่งเปนจํานวนสองเทาของปกอนท่ีมีเพียง 55 กรณี โดยท่ีมี 35 

กรณีเกิดขึ้นในไตรมาสท่ีส่ี และมากกวาคร่ึงหน่ึงเปน distressed exchanges สวนท่ีเหลือเปนกรณีลมละลาย (26%) และผิดนัด

ชําระหน้ี (20%) ถามองท้ังภูมิภาค เกือบคร่ึงหน่ึงของกรณีผิดนัดชําระหน้ีอยูในอเมริกาเหนือและ 26% อยูในยุโรป และดวย

ปริมาณการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงขึ้นในไตรมาสท่ีส่ี คะแนนนํ้าหนักท่ีคํานวณแบบ issuer-weighted trailing 12-month global 

speculative grade ของการผิดนัดชําระหน้ีอยูท่ี 3.4% ในไตรมาสท่ีส่ี เพ่ิมขึ้นจาก 2.6% ในไตรมาสกอนหนาน้ี สําหรับใน

สหรัฐอเมริกา อัตราเปรียบเทียบ (comparable rate) เพ่ิมข้ึนไปถึง 3.2% จาก 2.7% และ 3.4% จาก 2.2% ในยุโรป 

 

แนวโนมตลาดยูโร ไฮ ยิลด ป 2559 

 

ภาพโดยรวมของตลาดตราสารหน้ี ยูโร ไฮ ยิลด ในป 2559 ยังคงรักษาสมดุลได โดยท่ียังคงมีความเส่ียง (offsetting 

risks) และผลกระทบเกิดขึ้นได โดยเราคาดวา ECB จะยังคงหรือเพ่ิมมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ตอไปเพ่ือสนับสนุน

สินทรัพยเส่ียง 

 

ความออนแอในตลาดเกิดใหมและสินคาโภคภัณฑคาดวายังคงมีผลตอกําไรของบริษัทตอไปแตอาจจะไมลงอยาง

รุนแรงถาอยูในกลุมสินเชื่อลงทุน ดังน้ันในปน้ีอาจจะไดเห็นตลาดหลักทรัพยและกลุมหลักทรัพยโตเพ่ิมข้ึนกวาป 2558 ซึ่ง

ท้ังหมดน้ีนาจะเปนมุมมองสําหรับตลาดตอไปน้ี 

 

จากการท่ีธนาคารกลางไดใหการสนับสนุนจึงอาจจะไดเห็นอัตราการเจริญเติบโตเปนไปในเชิงบวกชาๆ ตลาดตราสาร

หน้ี ยูโร ไฮ ยิลด อาจจะถือเปนทีปลอดภัย (safe haven) อยางไรก็ตามความเส่ียงจากการเมืองยังคงมีสวนสําคัญตอตลาดยุโรป 

ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสําคัญๆ เกิดขึ้นมากในป 2559 รวมท้ัง Brexit vote ท่ีคาดวาจะมีขึ้นในไตรมาสท่ีสอง 

 

ภาพรวมและแนวโนมตลาดตราสารทุนทั่วโลก ป 2558 - 2559 

  

 ในทุกป ณ ชวงเวลาน้ีเหลานักวิเคราะหทางการเงินจะถูกตั้งคําถามใหคาดการณในปหนา ซึ่งเปนการยากท่ีจะคาดเดา

ได เมื่อเร่ิมตนป 2558 โดยไมคาดคิดวาราคานํ้ามันจะต่ําลงไปกวา 40 เหรียญตอบารเรล หรือการท่ีจีนไดทําใหโลกตะลึงจาก

การลดคาเงิน สําหรับนักลงทุนแลว ปท่ีผานมาน้ีนับวาเปนปแหงความยุงยากท่ีจะตัดสินใจเลือกกระจายการลงทุนไปยัง

สินทรัพยตางๆ ไมวาจะเปนผลตอบแทนท่ีเปนเลขสองหลักในการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพยหรือผลตอบแทนติดลบหาก

ลงทุนในตลาดเกิดใหมบางแหง ความแตกตางอยางสุดข้ัวน้ีพบเห็นไดในทุกกลุมการลงทุน อาทิเชน การลงทุนในหุน FTSE All 

Shares จะใหผลตอบแทนเพียง 1% ตลอดระยะเวลาสิบสองเดือน แตก็แตกตางกันอยางมากในแตละกลุมธุรกิจ เชนถาเปนกลุม

วัตถุดิบพ้ืนฐาน (Basic Materials) ตกลงไป 45% ในขณะท่ีกลุมเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 19% (ท่ีมา: Citygroup) ขนาดของธุรกิจเอง

ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของอังกฤษปรากฏวาทําผลงานไดดีกวาบริษัทท่ีอยูใน top 100 ของตลาด FTSE ท่ี

จริงแลว ผลท่ีออกมาหลากหลายน้ีเกิดขึ้นกับตลาดการลงทุนท่ัวโลก ผูเชี่ยวชาญและกลยุทธท่ีแตกตาง (niche strategies) และ

หุนท่ีสรางผลตอบแทนไดดีกวาตลาดเปนส่ิงท่ีนักลงทุนจะตองคนหาเพ่ือใหไดผลตอบแทนจากตลาดท่ีมีจํากัดน้ี เน่ืองจากการ

ลงทุนในพันธบัตรและหุนแบบเกามีอุปสรรคมากมาย 

 

 ดังน้ันจึงมีคําถามวา จากปท่ีแลวน้ันจะมีแสงสวางท่ีจะนําทางเราตอไปในปน้ีหรือไม ซึ่งในบางเร่ืองอยางอาจจะเร่ิม

ชัดเจนแลวโดยตั้งแตป 2551 อันดับแรกคือธนาคารกลางยังคงรับผิดชอบอยู แมวาธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) จะปรับเพ่ิม

อัตราดอกเบ้ียในไตรมาสแรกในรอบเกาป หรือแมวาธนาคารกลางแหงยุโรป (ECB) และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดาน
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การเงินของญ่ีปุนจะยังคงนโยบายผอนคลายเชิงปริมาณตอไปก็ตาม ธนาคารกลางจะยังคงเปนผูควบคุมนโยบาย ผลักดันการ

เคล่ือนยายเงินทุนและสรางกระแสใหตลาด และอเบอรดีนคาดวาคงจะมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยในป 2559  

 

 อันดับท่ีสองท่ีจะเปนการดําเนินการในระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึนในปน้ีคือการฟนตัวจากวิกฤตทางการเงินคร้ังใหญอยาง

คอยเปนคอยไป อัตราการเจริญเติบโตท่ัวโลกนาจะปรับดีข้ึนเล็กนอยในป 2559 โดยเพ่ิมจาก 3.0% เปน 3.4% (ท่ีมา: Oxford 

Economics) แตก็ยังต่ํากวาคาเฉล่ียระยะยาว และเชนเดียวกับปท่ีผานมา คาดกันวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะชวย

สรางอัตราการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมใหกับตลาดเกิดใหมไดในลักษณะผสมผสาน โดยเฉพาะสําหรับประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ี

พ่ึงพาการสงออกโภคภัณฑ อาทิเชน ประเทศท่ีผลิตนํ้ามันเชนรัสเซีย 

 

 อันดับท่ีสามท่ีจะใชระยะเวลานานกวาคือเศรษฐกิจของจนี ซึ่งจะยังคงมีอิทธิพลอยางสูงตอตลาดในปน้ี โดยคาดวาปน้ี

เปนอีกปท่ีจะตองควบคุมไมใหเศรษฐกิจถดถอยลง ท่ีสําคัญคือจะตองชี้แจงใหเขาใจในท่ีน้ีวาการท่ีเศรษฐกิจถดถอยลงน้ีไมได

หมายความวามันจะพังลง ตลาดไดตอบสนองตอการลดคาเงินหยวนเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผานมามากเกินไป อันท่ีจริงมันเปนแค

สัญญาณเตือนเพ่ือใหเตรียมตัวรับมือกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือสภาพถดถอยท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยางหลีกเล่ียงไมไดน้ี แตอเบอรดีน

เชื่อวาเร่ืองน้ีไมคอยสะทอนภาวะเศรษฐกิจแตหนักไปทางการปลอยเสรีมากกวาและเปนการเตรียมตัวสําหรับการรวมเงินหยวน

เขาไวในตะกราอัตราแลกเปล่ียน (Basket of Currencies) ใน Special Drawing Rights (SDR) ของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (International Monetary Fund) นอกจากน้ันเศรษฐกิจท่ีถดถอยยังจําเปนตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพิงการ

ลงทุนในรูปแบบท่ียั่งยืนโดยมีการบริโภคภาคครัวเรือนและบริการเปนตัวขับเคล่ือนหลัก 

 

 ปน้ีถือเปนปท่ีหกของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจากส้ินสุดภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจในป 2551 และสรางมูลคา

เกินคาเฉล่ียหาปคร่ึงหลังสงครามเปนตนมา หลักฐานท่ีแสดงถึงแนวโนมทางเศรษฐกิจคือ อเบอรดีนกําลังอยูในชวงท่ีมีแรง

กดดันจากภาวะเงินเฟอท่ีออนแอ การฟนตัวท่ีชะลอตัว และอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา ซึ่งยอมรับวาไมไดเปนการคาดการณท่ีสราง

ความประหลาดใจสําหรับปท่ีจะมาถึงน้ีแตอยางใด แตอยางนอยก็เปนไปตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏ 

 

กลยุทธการลงทุน 

 เร่ิมตนป 2559 ดวยความกังวลของนักลงทุนตอเศรษฐกิจของจีนอีกคร้ัง และยังอาจจะมีผลกระทบไปยังเศรษฐกิจของ

ประเทศพัฒนาแลว ประจวบกับความเส่ียงท่ีจะเกิดภูมิศาสตรการเมืองในตะวันออกกลางจากความสัมพันธระหวางซาอุดิอาร

เบียกับอิหราน ในเดือนมกราคม จึงตัดสินใจท่ีจะศึกษาความนาเชื่อถือในการลงทุนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลของตลาดท่ีพัฒนา

แลว (สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย) และบางสวนท่ีนอยกวาในตลาดตราสารหน้ี ไฮ ยิลด การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากความ

ระแวดระวังตอความนาเชื่อถือในการลงทุนซึ่งประสบกับอุปสรรคมากมาย (รวมท้ังการจัดอันดับท่ีสูงข้ึน การกระจายการลงทุน

ในระยะปานกลาง สินทรัพยท่ีขาดสภาพคลองและแนวโนมท่ีอาจจะเกิดการไหลกลับของเงินทุน) 

 

 อยางไรก็ตามการท่ีมุงเนนไปท่ีการลดคาเงิน renminbi ของจีนและราคาโภคภัณฑท่ีตกต่ําชวยลดอัตราเงินเฟอซึ่งชวย

ใหสามารถผอนปรนกฎเกณฑท่ีเปนผลเชิงลบตอพันธบัตรรัฐบาลของประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยสหรัฐจะไดประโยชนจาก

สถานภาพท่ีปลอดภัย (safe-haven status) และออสเตรเลียจะยกระดับจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งเปนผลจากประเทศเกิด

ใหมในเอเชีย อัตราผลตอบแทนท่ีสูงท่ัวโลกทําใหมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาผสมผสานกัน spread cushions และธุรกิจท่ีให

ผลตอบแทนรวมนาเชื่อถือ อเบอรดีนยังไดตัดสินใจท่ีจะลดการถือครองพันธบัตรของรัฐบาลญ่ีปุน จากพ้ืนฐานความนาสนใจท่ี

ไดติดตามมาหลายสัปดาหกอน (อัตราผลตอบแทนลดลงไปหน่ึงในสามตั้งแตตนเดือนธันวาคมและเกือบเปนสองเทาตั้งแตเดือน
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มิถุนายน) และจํากัดวงไวตอไป ท้ังน้ีไดสํารองเงินลงทุนในหุนแตลดการถือครองในสวนของสหรัฐ และเพ่ิมสัดสวนในยุโรปไม

รวมสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนไปตามท่ีตองการลดการถือครองหุนสหรัฐจากท่ีมีสัญญาณตลาดท่ีแยลง จากกําไรท่ีถดถอย ราคา

ท่ีสูง ซึ่งกําลังทําใหสภาพคลองทางเศรษฐกิจแยลง ตรงขามกับตลาดยุโรปยกเวนสหราชอาณาจักร สัดสวนการถือครองท่ีเหลือ

น้ันยังคงไมเปล่ียนแปลงในเดือนน้ี 

 

สหรัฐอเมริกา 

 ในสหรัฐ เฟดไดปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียเปนคร้ังแรกนับตั้งแตเกิดเหตุวิกฤตทางการเงินในป 2550 อยางไรก็ตามดอกเบ้ีย 

0.25% ท่ีปรับขึ้นในเดือนธันวาคมถือวาปรับขึ้นเล็กนอยเปนไปตามท่ีนักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดการณไว นักลงทุนแสดง

ความกังวลลวงหนาตอการประชุมเพ่ือปรับอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนธันวาคม แตเมื่อมีการประกาศตัวเลข

ออกมาเปนการสงสัญญาณท่ีแสดงถึงความเชื่อมั่นในความเขมแข็งของเศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดหุนท่ัวโลกตางปรับตัวขึ้นจาก

ภาวะขาดทุนกอนหนาแมวาดัชนี FTSE 100 จะปดลดลงเล็กนอยในเดือนน้ัน 

 

 ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐยังสงผลกระทบตอตลาดพันธบัตรท้ังท่ีไดมีการคาดการณไวแลว 

ราคาพันธบัตรตกลง (ซึ่งมักจะทําใหอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน) ท้ังน้ีเพราะคนโดยท่ัวไปแลวเขาใจวาการเก็บเงินสดไวยอมเส่ียง

นอยกวาพันธบัตร ดังน้ันถาดอกเบ้ียท่ีจายใหกับเงินฝากเพ่ิมขึ้นก็จะทําใหดูนาสนใจมากกวาซื้อพันธบัตร ความเส่ียงท่ีนักลงทุน

เปนหวงคือความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหน้ีของพันธบัตร เปนตน หรือความเส่ียงจากการท่ีผูออกพันธบัตรไมสามารถจาย

ดอกเบ้ีย (หรือคูปอง) ตามพันธบัตรได 

 

 ความตองการซื้อพันธบัตรรัฐบาลยังคงแข็งแกรงเน่ืองจากนักลงทุนสวนใหญเห็นวาเปนการลงทุนท่ีปลอดภัย จาก

ความกังวลถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีเปราะบางจึงทําใหยังมีความตองการสูง แตการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐก็

สงผลใหราคาพันธบัตรรัฐบาลสวนใหญลดลง 

 

ยุโรป 

 ธนาคารกลางของยุโรป (ECB) ไดสรางความผิดหวังใหกับตลาดจากการท่ีไดขยายเพ่ิมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใน

เดือนธันวาคม โดยในสัปดาหกอนหนาท่ีจะออกประกาศน้ัน นาย Mario Draghi ไดกลาวถึง ECB ในหลายวาระวาจะมี

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจอยางจริงจังโดยทําทุกวิถีทางเพ่ือใหอัตราเงินเฟอแตะเปาหมาย 2% ซึ่งทําใหนักลงทุนคาดหวังในการ

ตัดสินใจดังกลาว พรอมกับการตอบสนองอยางแข็งขัน แตแลวอัตราดอกเบ้ียเงินฝากถูกห่ันลงไป 10bps ไปอยูท่ี -0.3% ซึ่ง

เปนไปตามฉันทมติแมวามีสวนนอยคาดวานาจะสูงกวาน้ี และมีการขยายมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) ออกไปอีก 6 

เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากน้ียังไดเพ่ิมรายการซื้อใหครอบคลุมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่นและนายดราจิไดเนน

ย้ําวาพันธบัตรท่ีครบกําหนดควรจะไดมีการนําไปลงทุนใหมท้ังท่ีไมไดมีการคาดการณกันมากอนหนาการประชุมน้ี แตคาดวาจะ

มีการประกาศในอนาคต 

 

 ส่ิงท่ีสรางความผิดหวังโดยแทจริงแลว คือ จังหวะการเขาซื้อไมไดเพ่ิมข้ึนหรือชวยใหไดอัตราผลตอบแทนท่ีดีขึ้น (ซึ่งก็

คืออัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก) ซึ่งทําใหมพัีนธบัตรอีกหลายประเภทไมไดรับการรวมไวในโปรแกรมน้ี ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะนายดราจิ

ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปท่ีจะทําใหคนอ่ืนในคณะกรรมการรัฐ (Governing Coucil – GC) เห็นพองดวยซึ่ง

แมแตสมาชิกสายกลางก็ยังรวมคานมาตรการกระตุนท่ีเพ่ิมขึ้นน้ี 
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 ไมมีเสียงแสดงความยินดีปรีดาในวันคริสตมาสสําหรับตลาดหุนยุโรป มันเปนเดือนธันวาคมท่ีเลวรายท่ีสุดในรอบ 13 

ป ของดัชนี Stoxx Europe 600 index SXXP จากตัวเลขท่ีลดลง 5.1% ธุรกิจโภคภัณฑของยุโรปโดยกระหนํ่าอยางรุนแรงท่ีสุด

เมื่อดัชนีนํ้ามันและแกส SXER ปดลดลงกวา 10% ในเดือนเดียว 

 

สหราชอาณาจักร 

 เดือนธันวาคมเปนเดือนท่ีตองแยกเปนสองสวนสําหรับราคาหุนในสหราชอาณาจักร ราคาในตลาดมีการลดลงอยาง

ตอเน่ืองในชวงคร่ึงเดอืนแรก ท้ังน้ีสวนหน่ึงมาจากความออนแอของราคาพลังงานและโภคภัณฑ ซึ่งสงผลในเชิงลบตลอดป 2558 

เน่ืองจากมีบริษัทนํ้ามันและเหมืองแรระดับโลกจํานวนมากท่ีจดทะเบียนประกอบกิจการอยูในสหราชอาณาจักร (โดยเฉพาะใน

ตลาดบลูชิป FTSE 100 Index)  

 

 ผลกระทบจากราคาสินคาโภคภัณฑท่ีลดต่ําลงทําใหสามารถรูสึกไดอยางกวางขวางในหลากหลายชองทาง ราคา

นํ้ามันท่ีลดลงสงผลใหราคานํ้ามันไรสารตะกั่วต่ําลงกวา 1 ปอนดตอลิตร และตนทุนวัตถุดิบท่ีลดลงมีสวนทําใหไมเกิดภาวะเงิน

เฟอ ตัวเลขของสํานักงานสถิติแหงชาติแสดงใหเห็นวาราคาสินคาอุปโภคบริโภคในสหราชอาณาจักรไดปรับตัวขึ้นเพียง 0.1% ใน

ตลอดระยะเวลา 12 เดือนท่ีส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายน การท่ีไมเกิดภาวะเงินเฟอทําใหธนาคารแหงอังกฤษจะยังคงอัตรา

ดอกเบ้ียไวกอนในระหวางน้ี 

 

 เปนอีกคร้ังหน่ึงท่ีขอมูลในสหราชอาณาจักรยังดูสับสน รายงานอัตราการวางงานแสดงถึงอัตราการวางงานท่ีลดลงต่ํา

กวาคาดไปอยูท่ี 5.2% อันเปนผลมาจากอัตราผลกําไรท่ีดีอันเกิดจากการจางแรงงาน อยางไรก็ตาม หรือบางทีอาจจะมีสาเหตุ

สําคัญมาจากนโยบายทางการเงิน อัตราคาแรงเฉล่ียตอสัปดาห (ไมรวมโบนัส) ลดลง 0.5ppt เหลือ 2% จากปกอน เทียบกับท่ี

คาดการณ 2.3% ซึ่งถือวาคอนขางผิดหวัง ตัวเลขคาปลีกในเดือนพฤศจิกายนถือวาดีมากโดยปรับเพ่ิมขึ้นไปเปน 5% จากปกอน 

ในขณะท่ีดัชนีราคาผูบริโภคเปนไปตามผลสํารวจท่ีเฉล่ีย 0.1% และ 1.3% จากปกอน ตามลําดับ สําหรับสินคาตัวหลัก 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสท่ีสามถูกปรับลดลงจาก 0.5% เหลือ 0.4% เปรียบเทียบกับไตรมาสสองท่ีถูก

ปรับลดลงจาก 0.7% เหลือ 0.5% 

 

 ธนาคารแหงสหราชอาณาจักร ดูเหมือนจะมีทีทาท่ีออนโยนกวาจากภาพรวมของเศรษฐกิจท่ีดูจะดีขึ้นเล็กนอย สวนใน

ยุโรปน้ันอเบอรดีนคาดวา ECB จะพยายามทําใหตัวเลขเงินเฟอลดลงในขณะท่ีกําลังกาวเขาสูป 2559 

 

ญ่ีปุน 

 ธนาคารกลางแหงญ่ีปุน (BOJ) ไดสรางความสับสนใหกับผูท่ีติดตามขอมูลจากท่ีไดแจงขอมูลท่ีดูเหมือนจะเปน

นโยบายผอนคลายทางการเงินเพ่ิมเติมในระหวางใหสัมภาษณนักขาวหลังจากเสร็จประชุม โดยจะซื้อตออายุพันธบัตรท่ีครบ

กําหนดและออกนโยบายซื้อคืนกองทุน ETF มูลคาสามแสนลานเยนตอป อยางไรก็ตามผูวาการธนาคารแหงญ่ีปุนคือนาย 

Haruhiko Kuroda ไดใหสัมภาษณเพ่ือเนนวาน่ีไมถือเปนนโยบายผอนคลาย แตเขาย้ําวาโปรแกรม ETF เปนการชดเชยใหกับ

ตลาดและลดผลกระทบท่ีมีตอสภาพคลองจากแผนการขายหุนและการตออายุพันธบัตรรัฐบาลญ่ีปุนก็ดวยวัตถุประสงคท่ีจะเพ่ิม

ความยืดหยุนใหกับนโยบายท่ีมีอยูแลว 

 

 ในมุมมองถึงผลงานของตลาดน้ัน ในชวงเดือนแรกเปนการเปดตลาดอยางแข็งแกรงโดยท่ีดัชนี Nikkei 225 ไดปรับตัว

ขึ้นสูงกวา 20,000 จุดเปนคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน อยางไรก็ตามผลจากความออนแอของตลาดยุโรปผนวกกับการเพ่ิมข้ึนของ

คาเงินเยนและราคานํ้ามันท่ีลดลงทําใหนักลงทุนชะลอการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียง และดัชนี Nikkei 225 ไดตกลงต่ํากวา 
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19,000 จุดในชวงกลางป ตอมาเมื่อเฟดไดปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นจึงทําใหนักลงทุนเร่ิมมีความเชื่อมั่นกอนท่ีดัชนี Nikkei 225 จะ

ปดลดลงเมื่อส้ินป 

 

ตลาดเกิดใหม 

 หน้ีสินของตลาดเกิดใหม (EM) ยังคงอยูภายใตความกดดันในเดือนธันวาคม การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปนคร้ังแรก

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed ) มีสวนในความออนแอของตลาดเกิดใหม แตไมไดถึงกับตามท่ีนักวิจารณรายงาน หลายคนเชื่อ

วาการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียจะทําใหดอลลารสหรัฐแข็งคาขึ้นอีก (แมวาจะนอยกวาเมื่อ 18 เดือนกอน) แตอันท่ีจริงตลาดได

ตอบสนองตอขาวน้ีไปนานแลว ทันทีท่ี Fed ไดดําเนินการดังกลาวอัตราแลกเปล่ียนของตลาดเกิดใหมก็มีการปรับบางเล็กนอย

เปนลักษณะแผขยาย (sideward) โดยไมมีแนวโนมท่ีชัดเจน 

 

 ความกังวลตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคงเปนสาเหตุเบ้ืองตนท่ีกระทบตอประเทศเกิดใหม เมื่อ

อัตราการเติบโตลดลง จีนก็เร่ิมลดการใชวัตถุดิบซึ่งกอนหนาน้ันถือวาเปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนามากขึ้นตามท่ีเคย

ปรากฏในกลุมประเทศเกิดใหม จีนถือเปนประเทศท่ีใชวัสดุอุตสาหกรรมมากท่ีสุดจึงไมนาแปลกใจท่ีผูสงออกวัตถุดิบจะเร่ิมรูสึก

ถึงเงินในกระเปาท่ีลดลง สวนท่ีทําใหแยลงไปอีกคือความจริงท่ีถูกเปดเผยออกมาใหเห็นภาวะฟองสบูของราคาสินคาโภคภัณฑ

ซึ่งเปนท่ีมาของการท่ีรัฐบาลจีนออกมาจัดการกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ําลงหลังจากผานยุคท่ีธุรกิจกอสราง

กําลังเฟองฟูในป 2551 มันเปนการยากท่ีจะคาดเดาวาสินคาโภคภัณฑจะเปนอยางไรตอไป แตแนวโนมท่ีเปนขาลงสําหรับสินคา

อยางเชนทองแดงดูจะยังคงเปนขาลงตอไปจนกวาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะกลับมาเหมือนเดิม 

 

 หน้ีสินท่ีเปนสกุลเงินทองถิ่น ดัชนี JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (อางอิงดอลลารสหรัฐโดยไม

รับประกันความเส่ียง (unhedged in USD term)) ใหผลตอบแทน -2.23% โดยผลตอบแทนเปนลบน้ีสามารถเห็นไดจากท้ัง

พันธบัตรทองถิ่นและอัตราแลกเปล่ียนในตลาดเกิดใหม ยุโรปตะวันออกเปนภูมิภาคท่ีใหผลตอบแทนดีท่ีสุดในระหวางเดือน โดย

มีโปแลนด โรมาเนียและฮังการีอยูในระดับตนของดัชนีเน่ืองจากผลตอบแทนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปนบวกจากการท่ีคาเงินยโูร

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ แอฟริกาใตถือเปนประเทศท่ีแยท่ีสุดหลังจากท่ีประธานาธิบดี Zuma ดําเนินการผิดพลาดใน

การเปล่ียนตัวรัฐมนตรีคลังคือนาย Nhlanhla Nene ในขณะท่ีรัสเซียและเม็กซิโกก็ไดรับผลกระทบจากคาเงินท่ีออนลง 

 

 สุดทายน้ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ใครขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีไดใหความไววางใจ

เลือกบริษัทเปนผูจัดการการลงทุนของทานตลอดมา บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลกองทุนท่ีบริษัทนําเสนอน้ันจะเปนประโยชน

ตอการลงทุนของทานตอไป  

 

       บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
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กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดของกองทนุ 

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารแหงทุนโดยลงทุนระยะ

ปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมี

ปจจัยพ้ืนฐานดี โดยจะลงทุนในหุนทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

โดยจะลงทุนในหุนทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 50 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ  

 

นโยบายเงินปนผล   โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 

 
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน อเบอรดีนโกรท อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม ดังกลาว สําหรับระยะเวลา

รอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด 

ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะ

ตรงกันกับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การ

กระทําการ หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของ

กับรายงานฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ อเบอรดีนโกรท โดย

ถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558   มูลคาทรัพยสินสุทธิ   8,886,656,986.66 บาท     มูลคาหนวยลงทุน  98.3087 บาท/หนวย 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิ (%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -5.14 -6.82  -6.63  

6 เดือน -12.00 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -14.60 -15.06 -12.33 

3 ป -2.52 -7.83 1.50 

5 ป  61.92 24.22 47.91 

ตั้งแตตนป -14.60 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (18 ก.ค. 40)  883.09 96.36 294.48 

  

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 174,472,609.76 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 3,099,951.62 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 11,366,489.28 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 636,831.74 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 189,575,882.40 1.97 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  9,645,584,201.59 บาท 

 

 

คานายหนา    
 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษทันายหนา   

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,058,673.48 27.14 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 1,014,329.87 26.01 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 750,472.67 19.25 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 353,631.77 9.07 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 250,692.63 6.43 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 160,426.51 4.11 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 147,999.78 3.80 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 141,363.84 3.63 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 21,719.98 0.56 

รวมคานายหนาทั้งหมด 3,899,310.53 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 8,244,276 298,855,005.00 3.31 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 1,429,200 217,953,000.00 2.42 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2,634,300 396,462,150.00 4.40 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 4,072,400 147,624,500.00 1.64 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 3,247,200 388,040,400.00 4.30 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 7,355,760 312,619,800.00 3.47 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 3,764,600 362,342,750.00 4.02 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 3,740,900 92,400,230.00 1.02 

 ประกันภัยและประกันชวีิต    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,468,913 527,339,767.00 5.85 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 95,167,610 262,662,603.60 2.91 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 11,645,713 130,431,985.60 1.45 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 87,100 37,453,000.00 0.42 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,550,100 263,517,000.00 2.92 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค  57,596,800 241,906,560.00 2.68 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 835,800 266,620,200.00 2.96 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 1,157,700 532,542,000.00 5.91 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 6,217,500 292,222,500.00 3.24 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  22,490,800 359,852,800.00 3.99 

  บมจ.สัมมากร 20,566,533 73,628,188.14 0.82 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 11,019,700 176,315,200.00 1.96 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 25,598,900 296,947,240.00 3.29 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 1,907,000 288,910,500.00 3.20 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 5,067,400 290,108,650.00 3.22 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 3,405,300 161,751,750.00 1.79 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 2,630,400 531,340,800.00 5.89 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 47,660,217 324,089,475.60 3.59 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 12,101,600 269,865,680.00 2.99 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 1,078,300 227,521,300.00 2.52 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 4,670,875 41,804,331.25 0.46 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 10,362,500 316,056,250.00 3.50 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 9,488,300 339,206,725.00 3.76 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,913,500 290,852,000.00 3.23 

รวม หุนสามัญ  8,759,244,341.19 97.13 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,870,450 14,589,510.00 0.16 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 374,739 1,986,116.70 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  16,575,626.70 0.18 

      

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 6,611,694.19 0.07 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 44,139,347.41 0.49 

รวม เงินฝากออมทรัพย  50,751,041.60 0.56 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 181,725,020.49 2.02 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  181,725,020.49 2.02 

      

สินทรัพยอ่ืน  32,054,784.72 0.36 

หน้ีสินอ่ืน  (22,512,445.53) (0.25) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  9,017,838,369.17 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนโกรท ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน

ลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทาง

การเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง

ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวของกบัการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน 

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนโกรท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผล

การดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

       

 

 

     (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  23 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

       

บาท 

     

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

       

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 7,621,971,972.91 บาท  ในป 2558 และ 

  

  

 6,536,264,945.56  บาท ในป 2557)  3, 7, 8 

 

        8,775,819,967.89  

 

        9,370,232,822.59  

 

เงินฝากธนาคาร  6 

 

           232,476,062.09  

 

           870,390,459.42  

 

ลูกหน้ี 

       

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                  273,698.45  

 

                  837,695.57  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

             31,781,086.27  

 

               8,861,080.74  

  

รวมสินทรัพย 

  

        9,040,350,814.70  

 

      10,250,322,058.32  

หน้ีสิน 

       

 

เจาหน้ี 

      

  

จากการซื้อเงินลงทุน 

  

                                 -    

 

           226,478,271.18  

  

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

               6,768,098.77  

 

               4,114,618.30  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

             15,295,806.97  

 

             17,338,822.17  

 

หน้ีสินอ่ืน 

   

                  448,539.79  

 

                  414,352.80  

  

รวมหน้ีสิน 

  

             22,512,445.53  

 

           248,346,064.45  

สินทรัพยสุทธิ 

   

        9,017,838,369.17  

 

      10,001,975,993.87  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

           907,894,289.60  

 

           879,126,387.88  

 

กําไรสะสม 

     

  

บัญชีปรับสมดุล 

  

        2,529,811,568.11  

 

        2,256,048,947.71  

  

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

        5,580,132,511.46  

 

        6,866,800,658.28  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

        9,017,838,369.17  

 

      10,001,975,993.87  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                       99.3269  

 

                     113.7717  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

         90,789,428.9468  

 

         87,912,638.7744  

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

     

  

 หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

    

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

298,855,005.00 3.41  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  8,244,276 298,855,005.00                   3.41  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

1,462,699,850.00                 16.67  

   

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 1,429,200  217,953,000.00                  2.48  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  2,634,300 396,462,150.00                   4.52  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 4,072,400 147,624,500.00                   1.68  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  3,247,200 388,040,400.00                   4.42  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 7,355,760 312,619,800.00                   3.56  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

454,742,980.00 5.18  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  3,764,600 362,342,750.00                   4.13  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 3,740,900 92,400,230.00                   1.05  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

920,434,356.20                 10.49  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย  1,468,913 527,339,767.00                   6.01  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ  95,167,610 262,662,603.60                   2.99  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 11,645,713 130,431,985.60                   1.49  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

300,970,000.00 3.43  

   

บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย)  87,100 37,453,000.00                   0.43  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา  1,550,100 263,517,000.00                   3.00  

     

     

     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

33



 
 

 

กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

 

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

1,041,068,760.00                 11.86  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด    57,596,800  241,906,560.00 2.76  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย  1,157,700 532,542,000.00                   6.07  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 835,800 266,620,200.00                   3.04  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

725,703,488.14                   8.27  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  6,217,500 292,222,500.00                   3.33  

   

บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท 22,490,800 359,852,800.00                   4.10  

   

บมจ.สัมมากร  20,566,533 73,628,188.14                   0.84  

 

ทรัพยากร 

    

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

1,214,033,340.00                 13.83  

   

บมจ.บานปู     11,019,700  176,315,200.00                   2.01  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  25,598,900 296,947,240.00                   3.38  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา  1,907,000 288,910,500.00                   3.29  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  5,067,400 290,108,650.00                   3.31  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้  3,405,300 161,751,750.00                   1.84  

 

บริการ 

    

  

พาณิชย 

 

855,430,275.60                   9.75  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร  2,630,400 531,340,800.00                   6.05  

   

บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร 47,660,217 324,089,475.60                   3.69  

  

การแพทย 

 

497,386,980.00                   5.67  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 12,101,600 269,865,680.00                   3.08  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  1,078,300 227,521,300.00                   2.59  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

357,860,581.25                   4.08  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 4,670,875 41,804,331.25                   0.48  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด  10,362,500 316,056,250.00                   3.60  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

 

 

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

339,206,725.00                   3.87  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  9,488,300 339,206,725.00                   3.87  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

290,852,000.00                   3.31  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  1,913,500 290,852,000.00                   3.31  

 

รวมหุนสามัญ 

 

8,759,244,341.19                 99.81  

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,870,450 14,589,510.00                   0.17  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  374,739 1,986,116.70                   0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

16,575,626.70                   0.19  

ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 7,621,971,972.91  บาท) 

 

8,775,819,967.89               100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

243,580,902.50               2.60  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล        7,494,797  243,580,902.50                     2.60  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

1,645,655,800.00              17.56  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        2,417,400  553,584,600.00                     5.91  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน       3,799,600  150,084,200.00                     1.60  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย        3,294,600  599,617,200.00                     6.40  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป        8,055,760  342,369,800.00                     3.65  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

471,417,250.00               5.03  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)        3,086,400  334,874,400.00                     3.57  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี       3,740,900  136,542,850.00                     1.46  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

816,138,544.10               8.71  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย        1,265,113  463,031,358.00                     4.94  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ      84,533,610  265,435,535.40                     2.83  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต       6,307,313  87,671,650.70                     0.94  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

313,554,400.00               3.35  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา        1,374,600  277,669,200.00                     2.96  

   

บมจ. กูดเยยีร(ประเทศไทย)              87,100  35,885,200.00                     0.38  

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

1,088,897,100.00 11.62 

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค       3,599,800  203,388,700.00                     2.17  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง            682,200  296,074,800.00                     3.16  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย        1,315,700  589,433,600.00                     6.29  

      

      

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
      

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

637,279,245.70               6.80  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา        4,265,000  194,057,500.00                     2.07  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท     17,435,400  383,578,800.00                     4.09  

   

บมจ.สัมมากร      20,566,533  59,642,945.70                     0.64  

 

ทรัพยากร 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

1,579,865,460.00              16.86  

   

บมจ.บานปู     10,925,500  272,044,950.00                     2.90  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก     25,651,700  277,038,360.00                     2.96  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา        1,907,000  319,422,500.00                     3.41  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม        4,601,200  515,334,400.00                     5.50  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้        3,336,600  196,025,250.00                     2.09  

 

บริการ 

    

  

พาณิชย 

 

831,957,588.75               8.88  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร        2,230,400  528,604,800.00                     5.64  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร     36,770,035  303,352,788.75                     3.24  

  

การแพทย 

 

428,878,500.00               4.58  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร        1,979,500  279,109,500.00                     2.98  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        8,707,500  149,769,000.00                     1.60  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

554,085,900.00               5.91  

   

บมจ.บีอีซ ีเวิลด        9,889,200  504,349,200.00                     5.38  

   

บมจ. อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง        4,782,375  49,736,700.00                     0.53  

 

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

    330,375,800.00                3.53  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส        8,694,100         330,375,800.00                      3.53  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

    426,725,100.00                4.55  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส        1,700,100         426,725,100.00                      4.55  

 

รวมหุนสามัญ 

 

  9,368,411,591.05               99.98  
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล            374,739              1,821,231.54                      0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

        1,821,231.54                0.02  

 ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 6,536,264,945.56 บาท)  

 

  9,370,232,822.59             100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน 3 

    

 

รายไดเงินปนผล 

  

305,840,149.52  

 

246,860,516.05  

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

1,450,141.85  

 

1,895,865.77  

 

รายไดอ่ืน 

  

736.88  

 

       2,308.75  

  

รวมรายได 

  

307,291,028.25  

 

248,758,690.57  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 

 

174,472,609.76  

 

141,289,966.19  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

3,099,951.62  

 

2,621,343.80  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

11,366,489.28  

 

9,419,331.12  

 

คาสอบบัญช ี

  

86,200.00  

 

86,400.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

550,631.74  

 

361,327.65  

  

รวมคาใชจาย 

  

189,575,882.40  

 

153,778,368.76  

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ

  

117,715,145.85  

 

94,980,321.81  

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

  

275,736,589.38  

 

(22,826,833.94) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 

(1,680,119,882.05) 

 

1,015,358,767.03  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

(1,404,383,292.67) 

 

992,531,933.09  

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

(1,286,668,146.82) 

 

1,087,512,254.90  
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

 

รายไดสุทธิจากการลงทุน 

  

           117,715,145.85  

 

             94,980,321.81  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

  

           275,736,589.38  

 

           (22,826,833.94) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

       (1,680,119,882.05) 

 

        1,015,358,767.03  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

       (1,286,668,146.82) 

 

        1,087,512,254.90  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีออกจําหนายในระหวางป 

  

2,193,399,255.15 

 

3,490,798,618.63 

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(1,890,868,733.03) 

 

(1,439,735,478.99) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

           302,530,522.12  

 

        2,051,063,139.64  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

          (984,137,624.70) 

 

        3,138,575,394.54  

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

      10,001,975,993.87  

 

        6,863,400,599.33  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

        9,017,838,369.17  

 

      10,001,975,993.87  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     

 

(มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุนตนป 

  

         87,912,638.7744  

 

         70,061,346.7911  

 

บวก หนวยลงทุนท่ีออกจาํหนายในระหวางป 

  

         20,170,784.7453  

 

         30,946,637.5642  

 

หัก หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

        (17,293,994.5729) 

 

       (13,095,345.5809) 

 

หนวยลงทุนปลายป 

  

         90,789,428.9468  

 

         87,912,638.7744  
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

       (1,286,668,146.82) 

 

        1,087,512,254.90  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

  

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

  

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

       (1,423,501,709.23) 

 

      (1,815,384,417.64) 

 

การจาํหนายเงินลงทุน 

  

           613,531,271.26  

 

             81,638,813.96  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                  563,997.12  

 

                (154,198.39) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

            (22,920,005.53) 

 

             34,662,931.18  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

  

          (226,478,271.18) 

 

           224,591,669.47  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

               2,653,480.47  

 

             (8,578,288.16) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

  

              (2,043,015.20) 

 

               6,075,110.92  

 

การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน 

  

                    34,186.99  

 

                  118,449.70  

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

  

          (275,736,589.38) 

 

             22,826,833.94  

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

        1,680,119,882.05  

 

      (1,015,358,767.03) 

  

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 

  

          (940,444,919.45) 

 

      (1,382,049,607.15) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

        2,193,399,255.15  

 

        3,490,798,618.63  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

       (1,890,868,733.03) 

 

      (1,439,735,478.99) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

           302,530,522.12  

 

        2,051,063,139.64  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

  

          (637,914,397.33) 

 

           669,013,532.49  

เงินฝากธนาคารตนป 

  

           870,390,459.42  

 

           201,376,926.93  

เงินฝากธนาคารปลายป 

  

           232,476,062.09  

 

           870,390,459.42  
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

บาท 

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

       มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป  13.7717  97.9627  100.8314  65.9139  60.7111  42.2925  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

      

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ*  1.3286  1.2774  1.2092  1.2426  1.7636  1.6718  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**  3.0969  (0.3342) 6.1086  4.6501  4.8592  3.9275  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  (18.8703) 14.8658  (10.1865) 29.0248  (1.4200) 12.8193  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน  (14.4448) 15.8090  (2.8687) 34.9175  5.2028  18.4186  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป  99.3269  113.7717  97.9627  100.8314  65.9139  60.7111  

           อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)   

           

(13.34) 

             

13.31  

           

(3.51) 

           

43.22  

             

7.81  

           

36.03  

           อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)   9,017,838  10,001,976  6,863,401  6,204,838  3,673,088  3,642,868  

 อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)  

               

1.97  

               

1.88  

             

1.81  

             

1.79  

             

1.77  

             

1.77  

 อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพย

สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)*** 6.04  2.77  9.90  9.05  11.66  12.77  

 อัตราสวนของจํานวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขาย

เงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)**** 21.12  23.22  31.46  38.03  24.13  40.99  

 ขอมูลเพ่ิมเติม       

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป  

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปด อเบอรดนีโกรท 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2540 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท (แบงเปน 500 ลาน

หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ

กองทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคาร ซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

 กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน และไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ กองทุนมีวัตถุประสงคท่ี

จะลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารแหงทุน ซึ่งมีสัดสวนการลงทุนในหุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนและเปนหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 50 ของ

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืน ๆ  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก)   กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข)   มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ 

          รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 

 (ปรับปรุง 2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6  

(ปรับปรุง 2558) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8  

(ปรับปรุง 2558) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ัง

ลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผูจัดการ

กองทุน    ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุตธิรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจาํหนายใชวธิีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวนัท่ีประกาศจายและมีสิทธิจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคาํนึงถงึอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนสะสมสวนท่ีไมสามารถแยกแสดงเปนรายการตางหาก (42,625,714.08)  (42,625,714.08) 

รายไดจากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 1,119,578,713.45  1,024,598,391.64 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 2,955,879,781.88  2,978,706,615.82 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 2,833,967,877.03  1,818,609,110.00 

กําไรสะสมตนป 6,866,800,658.28  5,779,288,403.38 

50



 
 

 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจดัการ  1.73 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

(เดิมเรียกเก็บในอัตรา 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 181,725,020.49  541,467,710.01  0.05  1.00 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 6,611,694.19  285,221,506.87  0.50  0.10 

   ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 44,139,347.41  43,701,242.54  1.00  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 232,476,062.09  870,390,459.42     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน

2,037.03 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 1,897.02 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 21.12 (ป 2557 : รอยละ 23.22) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ  และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี

ดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 174,472,609.76  141,289,966.19  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 11,366,489.28  9,419,331.12  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 14,066,789.48  15,898,902.36 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 894,420.17  1,059,926.79 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

ซื้อเงินลงทุน 3,100,575.00  - 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

 มูลคายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 เน่ืองจากกองทุนเนนการลงทุนในตราสารทุนเปนหลัก ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด จึงไม

สงผลกระทบตอกองทุน 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี  

 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

 กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดาน
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บวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามี

ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

 การบริหารความเส่ียง 

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภท

เงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส  

กองทุนเปด อเบอรดีนแวล ู 

               ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

ายงานการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท ไมมกีารถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 4.2% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

ดังมีรายชื่อตอไปน้ี 

 

1 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4 บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

17 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิต้ี ดีวิเด็น 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําความเขาใจลกัษณะสนิคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสินใจลงทนุ 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดของกองทนุ 

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปจจัยพ้ืนฐานดี โดยจะ

ลงทุนในตราสารแหงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน  

 

นโยบายการจายเงินปนผล   โครงการจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสม 

เมื่อโครงการมีกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปนผล หรือมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปน

ผลน้ัน (แลวแตกรณี)  

 

 

 

 

คร้ังท่ี วันท่ีจายปนผล จํานวน(บาทตอ

 

คร้ังท่ี วันท่ีจายปนผล จํานวน(บาทตอหนวย) 

1 6 ก.พ 47 1.1476 18 26 ต.ค. 52 0.4600 

2 11 ก.พ 48 0.2235 19 23 เม.ย. 53 0.5200 

3 7 เม.ย. 48 0.1524 20 25 ส.ค. 53 0.7800 

4 16 พ.ค. 48 0.1045 21 28 ต.ค. 53 0.9700 

5 16 ส.ค. 48 0.3034 22 25 พ.ค. 54 0.3500 

6 19 ต.ค. 48 0.2058 23 25 ส.ค.54 0.7300 

7 18 ม.ค. 49 0.1700 24  29 มี.ค.55 0.6100 

8 17 ก.พ. 49 0.2786 25 27 เม.ย.55 0.4800 

9 17 เม.ย. 49 0.1102 26 27 ส.ค.55 0.2600 

10 17 พ.ค. 49 0.2645 27 26 ต.ค.55 0.7600 

11 17 ต.ค. 49 0.1490 28 25 ม.ค. 56 0.5300 

12 17 พ.ย. 49 0.2416 29 26 มี.ค. 56  0.500 

13 15 ม.ค. 50 0.0570 30 27 พ.ค. 56 0.3600 

14 13 ก.ค. 50 1.1285 31 23 ม.ย. 57 0.4300 

15 28 มี.ค. 51 0.2446 32 22 ก.ย. 57 0.5300 

16 19 มิ.ย. 51 0.1478 33 24 ธ.ค. 57 0.1300 

17 25 ก.ย. 52 0.1900    
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดวิิเดน็ 

  

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดิวิเด็น อันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวและขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุนเปด               

อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดิวิเด็น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

4 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558       มูลคาทรัพยสินสุทธิ  473,524,884.06 บาท         มูลคาหนวยลงทุน  6.7038 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -3.25  -6.82  -6.63  

6 เดือน -8.18 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -10.18 -15.06 -12.33 

3 ป -2.71 -7.83 1.50 

5 ป  42.22 24.22 47.91 

ตั้งแตตนป -10.18 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (4 ก.ค. 46) 98.40 91.31 172.69 

  

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

    

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 9,363,902.09 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 166,351.46 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 609,955.05 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 178,711.61 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 10,318,920.21 1.99 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  517,548,727.40 บาท 

 

 

คานายหนา    

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษัทนายหนา จํานวนเงิน (บาท) รอยละของคานายหนาท้ังหมด 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 39,618.02 24.42 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 31,373.24 19.34 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 28,299.08 17.44 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 22,666.95 13.97 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 12,561.51 7.74 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 10,256.92 6.32 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,921.72 4.88 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 6,648.99 4.10 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 2,910.77 1.79 

รวมคานายหนาทั้งหมด 162,257.20 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

214,055 

 

7,759,493.75 1.63 

 ธุรกิจการเงนิ      

 ธนาคาร      

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 

46,600 

 

7,106,500.00 1.49 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

74,000 

 

11,137,000.00 2.34 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 

 

160,500 

 

5,818,125.00 1.22 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 

 

96,300 

 

11,507,850.00 2.41 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

 

218,890 

 

9,302,825.00 1.95 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

 

112,100 

 

10,789,625.00 2.26 

  บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  

 

827,600 

 

7,531,160.00 1.58 

 ประกันภัยและประกันชวีิต      

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 

58,983 

 

21,174,897.00 4.44 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 

 

3,519,282 

 

9,713,218.32 2.04 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 

 

416,154 

 

4,660,924.80 0.98 

 สินคาอุตสาหกรรม      

 ยานยนต      

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 

 

58,500 

 

9,945,000.00 2.09 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง      

 วัสดกุอสราง      

  บมจ. ไดนาสตี้เซรามคิ 

 

3,827,200 

 

16,074,240.00 3.37 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 

36,500 

 

11,643,500.00 2.44 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 

 

42,350 

 

19,481,000.00 4.09 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย      

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

 

189,000 

 

8,883,000.00 1.86 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 

 

1,128,300 

 

18,052,800.00 3.79 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บมจ.บานปู 

 

373,800 

 

5,980,800.00 1.25 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 925,500 

 

10,735,800.00 2.25 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 

 

84,500 

 

12,801,750.00 2.69 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 

202,200 

 

11,575,950.00 2.43 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 

 

236,200 

 

11,219,500.00 2.35 

 บริการ      

 พาณิชย      

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 

 

75,900 

 

15,331,800.00 3.22 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 

1,530,692 

 

10,408,705.60 2.18 

 การแพทย  

      บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

 

444,500 

 

9,912,350.00 2.08 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 

33,300 

 

7,026,300.00 1.47 

 สื่อและสิ่งพิมพ  

      บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง  

 

150,384 

 

1,345,936.80 0.28 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 

 

480,400 

 

14,652,200.00 3.07 

 เทคโนโลยี  

     ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส  

      บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

 

398,700 

 

14,253,525.00 2.99 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

      บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 

91,500 

 

13,908,000.00 2.92 

รวม หุนสามัญ  

  

329,733,776.27 69.16 

    

    หนวยลงทุนของกองทนุอสังหาริมทรัพย  

      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส  

รีเทล โกรท 759,700 

 

10,179,980.00 2.14 

รวม หนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย 

  

10,179,980.00 2.14 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

8,491 

 

45,002.30 0.01 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    45,002.30 0.01 

        

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟทช เรทติ้งส  2,500 2,500,000.00 2,608,105.88 0.55 

  CABEI162A AAA/ฟทช เรทติ้งส  1,500 1,500,000.00 1,530,365.03 0.32 

  EXAT163A 

 

2,000 2,000,000.00 2,030,384.00 0.43 

  KEXIM163A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 3,000 3,000,000.00 3,041,716.14 0.64 

  KEXIM183A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 3,000 3,000,000.00 3,152,564.85 0.66 

  LB167A 

 

2,000 2,000,000.00 2,090,302.94 0.44 

  LB16NA 

 

2,500 2,500,000.00 2,569,344.65 0.54 

  LB176A 

 

4,500 4,500,000.00 4,622,594.54 0.97 

  LB17OA 

 

1,000 1,000,000.00 1,028,224.52 0.22 

  LB183B 

 

7,000 7,000,000.00 7,638,539.86 1.60 

  LB191A 

 

1,500 1,500,000.00 1,711,296.53 0.36 

  LB193A 

 

1,500 1,500,000.00 1,596,646.55 0.33 

  LB196A 

 

9,500 9,500,000.00 10,198,062.00 2.14 

  LB198A 

 

1,000 1,000,000.00 1,151,445.34 0.24 

  LB213A 

 

1,000 1,000,000.00 1,191,914.70 0.25 

  LB21DA 

 

6,000 6,000,000.00 6,485,189.22 1.36 

  LB236A 

 

10,500 10,500,000.00 11,389,582.89 2.39 

  LB244A 

 

500 500,000.00 579,343.83 0.12 

  LB25DA 

 

6,500 6,500,000.00 7,277,578.63 1.53 

  LB27DA 

 

1,500 1,500,000.00 1,626,104.20 0.34 

  LB283A 

 

1,000 1,000,000.00 1,315,079.32 0.28 

  LB296A 

 

4,500 4,500,000.00 5,582,025.63 1.17 

  LB316A 

 

1,000 1,000,000.00 1,083,499.73 0.23 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

  LB326A 

 

1,500 1,500,000.00 1,633,783.73 0.34 

  LB416A 

 

1,000 1,000,000.00 1,046,301.37 0.22 

  LB446A 

 

1,000 1,000,000.00 1,196,769.14 0.25 

  LBA37DA 

 

4,250 4,250,000.00 4,962,426.52 1.04 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   82,750,000.00 90,339,191.74 18.96 

        

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  BOT162B 

 

8,500 8,500,000.00 8,585,438.35 1.80 

  BOT163A 

 

5,000 5,000,000.00 5,068,200.20 1.06 

  CB16107A 

 

5,000 5,000,000.00 4,998,779.75 1.05 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย   18,500,000.00 18,652,418.30 3.91 

        

หุนกู      

  BH16DA A/ทริส เรทติ้ง 4,000 4,000,000.00 4,096,242.28 0.86 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,009,723.19 0.21 

  EB209A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,037,956.22 0.43 

  HANA192A AA+/เอส แอนด พี 1,500 1,500,000.00 1,617,859.49 0.34 

  HMPRO182A A+/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,031,470.32 0.22 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 1,000 1,000,000.00 1,000,775.56 0.21 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,019,176.84 0.42 

  MINT205A A+/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,011,584.73 0.21 

รวม หุนกู   13,500,000.00 13,824,788.63 2.90 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  

 

1,283,989.32 0.27 

รวม เงินฝากออมทรัพย    1,283,989.32 0.27 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 
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อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  

 

14,133,785.30 2.96 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    14,133,785.30 2.96 

        

สินทรัพยอ่ืน    4,944.90 0.00 

หน้ีสินอ่ืน    (1,433,577.78) (0.30) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    476,764,298.98 100.00 

 

 

สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิต 

 

ทริสเรทติ้ง ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก 

AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป และแตละ

สัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ

ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
     
AA มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA   
     
A มีความเส่ียงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา  
     
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว

ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลงเมื่อเทียบ

กับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา     

BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระ

หน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ   
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B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
     
C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงนิตนตามกาํหนดอยางชัดเจน โดย

ตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได   
     
D       เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทาย เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิต

ภายในระดับเดียวกัน 

 

ฟทช เรทติ้ง  

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

AAA(tha)  

'AAA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความ

นาเชื่อถือน้ีจะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ

ไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล  

AA(tha)  

'AA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของ

ประเทศไทยเพียงเล็กนอย  

A(tha)  

'A' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี การเปล่ียนแปลง

ของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงิน

เหลาน้ีมากกวาตราสารอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BBB(tha)  

'BBB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมา

กวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดเวลา

ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BB(tha)  

'BB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตรา

สารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม

แนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  

B(tha)  

'B' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆในประเทศไทย การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ
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ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศ

ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียง

อยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ

ตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อถือน้ีจะมอบให

สําหรับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะ

กําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” 

แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเชื่อถือท่ีกําหนด  

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือท่ีสูงกวา  

F3(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไป

ตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกวา  

B(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนเมือ่เปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดงักลาวจะไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทาง

ลบระยะส้ัน  

C(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก

ตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและ

สภาพการณทางเศรษฐกิจเทาน้ัน  

D(tha)  

แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น  
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัด

อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศ

หน่ึงๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทาย

ดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว

และจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะส้ันนอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับ

อันดับความนาเชื่อถอื (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความนาเชือ่ถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปได

ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน 

“สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความ

นาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สัญญาณ

การปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ  

 

มูดี้ส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหน้ี 

Aaa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aaa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด และมีความ

เส่ียงในระดับต่ํามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Aa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูง และมีความเส่ียงใน

ระดับต่ํามากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

A - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ A สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงกวาระดับปานกลาง 

และมีความเส่ียงในระดับต่ําท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Baa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Baa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง และมี

ความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง และอาจมีปจจัยพิเศษบางประการท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

Ba - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ba สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

B - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ B สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวาเปนตราสารท่ีสรางการเก็งกําไรในตลาด และมี

ความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

Caa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Caa  สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา และมีความเส่ียง

ในระดับสูงมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Ca  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ca สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีสรางการเก็งกําไรสูงในตลาด และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการผิด

สัญญาชําระหน้ีมาก 

C  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ C สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาชําระหน้ีข้ึนแลว และมีโอกาสนอยท่ีจะกลับมา

ชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียได 

หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมขอมูลในการจัดอันดับ อาจใชเลข 1, 2 และ 3 กํากับตอทายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแตอันดับ Aa ถึง Caa   

การกํากับดวยเลข 1 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน   การกํากับ

ดวยเลข 2 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน   และการกํากับดวย

เลข 3 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพต่ําท่ีสุดในอันดับน้ัน 
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เอส แอนด พี เรทติ้ง ความหมายโดยท่ัวไปของอันดับความนาเชื่อถือ สรุปไดดังน้ี 

'AAA' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีสูงสุด เปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงท่ีสุด 

'AA' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีระดับสูงมาก 

'A' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีระดับสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดีและสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

'BBB' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีในระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบมากกวาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมี

การเปล่ียนแปลง 

'BBB-' - นักลงทุนพิจารณาวาเปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีต่ําท่ีสุดของกลุมตราสารหน้ีท่ีอยูในระดับ Investment grade  

'BB+' - นักลงทุนพิจารณาวาเปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงท่ีสุดของกลุมตราสารหน้ีท่ีอยูในระดับ Speculative grade  

'BB' - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ี ในระยะส้ันจะไดรับผลกระทบจากสถานการณนอยกวา แตจะยังไดรับผลกระทบอยางตอเน่ืองจาก

ภาวะการเปล่ียนแปลงทางดานธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ 

'B' - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีจะไดรับผลกระทบจากสถานการณมาก เมื่อมีภาวะการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ แต

ยังมีความสามารถในการชําระหน้ีอยู 

‘CCC’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีในปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ และตองอาศัยปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ 

การเงินและเศรษฐกิจ เพ่ือใหมีความสามารถในการชําระหน้ี 

‘CC’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีในปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆมาก 

‘C’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณมาก โดยเฉพาะกับการทําหนาท่ีในการชําระหน้ีและการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ 

‘D’ - เปนระดับท่ีมีการผิดนัดการชําระหน้ี 

หมายเหตุ - ในกลุมท่ีมีอันดับจาก ‘AA’ ถึง ‘CCC’ อาจมีการแสดงสถานะท่ีแตกตางกันไดระหวางตราสารในกลุมอันดับเดียวกัน โดย

การเติบเคร่ืองหมาย + หรือ – ขางหนา 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  4 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

     

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 476,577,892.02 บาท   

  

  

 ในป 2558 และ 459,869,384.51 บาทในป 2557)  3, 7, 8 

 

      462,034,073.26  

 

     504,028,611.24  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

        15,417,774.62  

 

       37,073,021.58  

 

 ลูกหน้ี  

     

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

             746,028.88  

 

            783,983.71  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

                           -    

 

              99,009.45  

   

 รวมสินทรัพย  

  

      478,197,876.76  

 

     541,984,625.98  

 หน้ีสิน  

     

 

 เจาหน้ีจากการซือ้เงินลงทุน  

  

             528,267.86  

 

         6,180,114.94  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

             881,506.90  

 

            965,161.38  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

               23,803.02  

 

            218,497.90  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

          1,433,577.78  

 

         7,363,774.22  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

      476,764,298.98  

 

     534,620,851.76  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

      706,353,464.52  

 

     721,009,464.24  

 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

      582,899,529.63  

 

     578,064,542.79  

  

 ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

    (812,488,695.17) 

 

   (764,453,155.27) 

   

 สินทรัพยสุทธิ  

  

      476,764,298.98  

 

     534,620,851.76  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                    6.7496  

 

                   7.4148  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

    70,635,346.4393  

 

   72,100,946.4092  

 

 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

     

    

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตราดอกเบ้ีย 

(%) 
เงินตน /จาํนวนหุน 

(บาท/หนวย) 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

     

 

หุนสามัญ 

     

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

   

      7,759,493.75  1.68  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

214,055       7,759,493.75                   1.68  

  

ธุรกิจการเงนิ 
  

   

  

ธนาคาร 
 

  

    44,872,300.00  9.71  

   

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
 

 

46,600       7,106,500.00                   1.54  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 

 

74,000     11,137,000.00                   2.41  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

 

160,500       5,818,125.00                   1.26  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
  

96,300     11,507,850.00                   2.49  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  
 

 

218,890       9,302,825.00                   2.01  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 
  

 

    18,320,785.00  3.97  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  
 

112,100     10,789,625.00                   2.34  

   

บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส 
 

827,600       7,531,160.00                   1.63  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 
 

  

    35,549,040.12  7.69  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
  

58,983     21,174,897.00                   4.58  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ  
  

3,519,282       9,713,218.32                   2.10  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 
  

416,154       4,660,924.80                   1.01  

  

สินคาอุตสาหกรรม 
  

   

  

ยานยนต 
 

  

      9,945,000.00  2.15  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา  
  

58,500       9,945,000.00                   2.15  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

 
 

   

  

วัสดกุอสราง 

   

    47,198,740.00  10.22  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค 

  

3,827,200     16,074,240.00                   3.48  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย  

 
 

42,350     19,481,000.00                   4.22  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 
 

36,500     11,643,500.00                   2.52  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

     

    

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตราดอกเบ้ีย 

(%) 
เงินตน /จาํนวนหุน 

(บาท/หนวย) 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 

 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 
 

  

    26,935,800.00  5.83  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  
  

189,000       8,883,000.00                   1.92  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
 

1,128,300     18,052,800.00                 3.91  

  

ทรัพยากร 

 
 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  

    52,313,800.00  11.32  

   

บมจ.บานปู 
 

 

373,800       5,980,800.00                   1.29  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  925,500     10,735,800.00                   2.32  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา  
  

84,500     12,801,750.00                   2.77  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  202,200     11,575,950.00                   2.51  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้  
  

236,200     11,219,500.00                   2.43  

  

บริการ 

 
 

   

  

พาณิชย 

   

    25,740,505.60  5.57  

   

บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร  

 
 

75,900     15,331,800.00                   3.32  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 
 

1,530,692     10,408,705.60                   2.25  

  

 การแพทย 

   

    16,938,650.00  3.67  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  

  

444,500       9,912,350.00                   2.15  

   

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

  

33,300       7,026,300.00                   1.52  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 
 

 

    15,998,136.80  3.46  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง  150,384       1,345,936.80                   0.29  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด  

  

480,400     14,652,200.00                   3.17  

  

เทคโนโลยี 

 
 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 
 

 

    14,253,525.00  3.08  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  

  

398,700     14,253,525.00                   3.08  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

    13,908,000.00  3.01  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  

  

91,500     13,908,000.00                   3.01  

รวมหุนสามัญ 

 
 

 

  329,733,776.27  71.36  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

     

    

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตราดอกเบ้ีย 

(%) 
เงินตน /จาํนวนหุน 

(บาท/หนวย) 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
 

หนวยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

   

   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  

โลตัส รีเทล โกรท 759,700     10,179,980.00                   2.20  

รวมหนวยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

 

    10,179,980.00  2.20  

      

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

     

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

                8,491             45,002.30                   0.01  

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   

45,002.30  0.01  

      

พันธบตัรรัฐบาล 

     

   

ADB169A 18/09/2559 5.540     2,500,000.00        2,568,263.40                   0.56  

   

CABEI162A 17/02/2559 4.510     1,500,000.00        1,504,973.10                   0.33  

   

EXAT163A 15/03/2559 3.695     2,000,000.00        2,008,517.70                   0.44  

   

KEXIM163A 11/03/2559 3.430     3,000,000.00        3,010,141.35                   0.65  

   

KEXIM183A 11/03/2561 3.810     3,000,000.00        3,117,491.97                   0.67  

   

LB167A 27/07/2559 5.400     2,000,000.00        2,043,552.26                   0.44  

   

LB16NA 18/11/2559 4.125     2,500,000.00        2,556,913.15                   0.55  

   

LB176A 16/06/2560 3.250     4,500,000.00        4,616,183.57                   1.00  

   

LB17OA 10/10/2560 2.800     1,000,000.00        1,021,857.40                   0.22  

   

LB183B 13/03/2561 5.125     7,000,000.00        7,530,423.39                   1.63  

   

LB191A 12/01/2562 5.625     1,500,000.00        1,671,305.09                   0.36  

   

LB193A 8/03/2562 3.450     1,500,000.00        1,580,341.76                   0.34  

   

LB196A 13/06/2562 3.875     9,500,000.00      10,178,899.36                   2.20  

   

LB198A 13/08/2562 5.500     1,000,000.00        1,130,198.76                   0.25  

   

LB213A 31/03/2564 5.850     1,000,000.00        1,177,009.22                   0.26  

   

LB21DA 17/12/2564 3.650     6,000,000.00        6,476,189.22                   1.40  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

     

    

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย (%) 
เงินตน /จาํนวนหุน 

(บาท/หนวย) 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
 

   

LB236A 16/06/2566 3.625   10,500,000.00      11,372,897.97                   2.46  

   

LB244A 9/04/2567 4.500        500,000.00           574,165.75                   0.13  

   

LB25DA 12/12/2568 3.850     6,500,000.00        7,263,866.29                   1.57  

   

LB27DA 17/12/2570 3.580     1,500,000.00        1,623,897.35                   0.35  

   

LB283A 13/03/2571 5.670     1,000,000.00        1,297,991.65                   0.28  

   

LB296A 22/06/2572 4.875     4,500,000.00        5,576,015.34                   1.21  

   

LB316A 20/06/2574 3.650     1,000,000.00        1,082,299.73                   0.23  

   

LB326A 25/06/2575 3.775     1,500,000.00        1,632,697.77                   0.35  

   

LB416A 14/06/2584 3.800     1,000,000.00        1,044,427.40                   0.23  

   

LB446A 29/06/2587 4.675     1,000,000.00        1,196,384.89                   0.26  

   

LBA37DA 12/12/2580 4.260     4,250,000.00        4,952,505.96                   1.07  

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

    89,809,410.80  19.44  

      

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

     

   

BOT162B 24/02/2559 2.450     8,500,000.00        8,511,267.09                   1.84  

   

BOT163A 1/03/2559 3.220     5,000,000.00        5,014,386.50                   1.09  

   

CB16107A 7/01/2559 

 

    5,000,000.00        4,998,779.75                   1.08  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

    18,524,433.34  4.01  

       

หุนกู 

      

   

BH16DA 20/12/2559 4.130     4,000,000.00        4,090,811.04                   0.89  

   

CPN188A 6/08/2561 2.140     1,000,000.00        1,001,045.93                   0.22  

   

EB209A 30/09/2563 3.080     2,000,000.00        2,022,260.88                   0.44  

   

HANA192A 15/02/2562 3.130     1,500,000.00        1,592,395.65                   0.34  

   

HMPRO182A 24/02/2561 3.050     1,000,000.00        1,020,607.31                   0.22  

   

MBTH18DA 3/12/2561 2.160     1,000,000.00           999,059.40                   0.22  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี ้ดีวิเดน็ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

     

    

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย (%) 
เงินตน /จาํนวนหุน 

(บาท/หนวย) 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
 

   

MHBK189A 28/08/2561 2.330     2,000,000.00        2,007,048.08                   0.43  

   

MINT205A 22/05/2563 3.050     1,000,000.00        1,008,242.26                   0.22  

รวมหุนกู 

   

    13,741,470.55  2.98  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 476,577,892.02 บาท) 

 

  462,034,073.26  100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

80



 
 

 

กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย
(%) 

เงินตน /จาํนวนหุน 
(บาท/หนวย) 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

     
 

หุนสามัญ 

     

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

   

     6,410,040.00             1.27  

  
 

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

197,232         6,410,040.00                  1.27  

 
 

ธุรกิจการเงนิ 
  

   

  

ธนาคาร 
 

  

   49,341,925.00             9.79  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  
 

 

70,100       16,052,900.00                  3.18  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 
 

 

136,100         5,375,950.00                  1.07  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
  

97,000       17,654,000.00                  3.50  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  
 

 

241,390       10,259,075.00                  2.04  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 
  

 

   15,743,920.00             3.12  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  
  

83,600         9,070,600.00                  1.80  

   

บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส 
  

617,900         6,673,320.00                  1.32  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 
 

  

   31,336,134.08             6.22  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
  

54,083       19,794,378.00                  3.93  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ  
  

2,765,782         8,684,555.48                  1.72  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 
  

205,554         2,857,200.60                  0.57  

  

สินคาอุตสาหกรรม 
  

   
  

ยานยนต 
 

  

   10,807,000.00             2.14  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา  
  

53,500       10,807,000.00                  2.14  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

 
 

   

  

วัสดกุอสราง 

   

   44,026,550.00             8.74  

  
 

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค 

  

208,700       11,791,550.00                  2.34  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 
 

30,300       13,150,200.00                  2.61  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย  

 
 

42,600       19,084,800.00                  3.79  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 
 

  

   26,165,400.00             5.19  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา  
  

147,200         6,697,600.00                  1.33  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 
  

884,900       19,467,800.00                  3.86  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย
(%) 

เงินตน /จาํนวนหุน 
(บาท/หนวย) 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

  

ทรัพยากร 

 
 

   
  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  

   68,153,730.00           13.54  

  
 

บมจ.บานปู 
 

 

369,500         9,200,550.00                  1.83  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  
 

1,100,600       11,886,480.00                  2.36  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา  
  

84,500       14,153,750.00                  2.81  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
  

177,100       19,835,200.00                  3.94  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้  
  

222,600       13,077,750.00                  2.60  

  

บริการ 

 
 

   

  

พาณิชย 

   

   24,818,860.50             4.93  

   

บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร  

 
 

65,000       15,405,000.00                  3.06  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 
 

1,141,074         9,413,860.50                  1.87  

  

 การแพทย 

   

   12,971,100.00             2.57  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  

  

309,000         5,314,800.00                  1.05  

   

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

  

54,300         7,656,300.00                  1.52  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 
 

 

   23,667,333.60             4.70  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง  221,484         2,303,433.60                  0.46  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด  

  

418,900       21,363,900.00                  4.24  

  

เทคโนโลยี 

 
 

   
  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 
 

 

   14,269,000.00             2.83  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  

  

375,500       14,269,000.00                  2.83  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 

   20,556,900.00             4.08  

  
 

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  

  

81,900       20,556,900.00                  4.08  

รวมหุนสามัญ 

 
 

 

 348,267,893.18           69.12  

    

หนวยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

   

   

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

เทสโก โลตัส รีเทล โกรท 619,700         7,684,280.00                  1.52  

รวมหนวยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 

 

     7,684,280.00             1.52  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย
(%) 

เงินตน /จาํนวนหุน 
(บาท/หนวย) 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

     

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

                  8,491                41,266.26                  0.01  

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   

         41,266.26             0.01  

      

พันธบตัรรัฐบาล 

     

   

ADB169A 18/09/2559     5.540       2,500,000.00          2,638,948.63                  0.52  

   

CABEI162A 17/02/2559     4.510       1,500,000.00          1,534,348.62                  0.30  

   

EXAT163A 15/03/2559     3.695       2,000,000.00          2,033,863.74                  0.40  

   

GGLB189A 26/09/2561     4.015       3,000,000.00          3,134,213.07                  0.62  

   

KEXIM163A 11/03/2559     3.430       3,000,000.00          3,032,204.40                  0.60  

   

KEXIM183A 11/03/2561     3.810       3,000,000.00          3,091,397.37                  0.61  

   

LB167A 27/07/2559     5.400       2,000,000.00          2,102,280.46                  0.42  

   

LB16NA 18/11/2559     4.125       2,500,000.00          2,595,162.58                  0.51  

   

LB176A 16/06/2560     3.250       5,500,000.00          5,649,438.14                  1.12  

   

LB17OA 10/10/2560     2.800       1,000,000.00          1,015,524.62                  0.20  

   

LB183B 13/03/2561     5.125       2,000,000.00          2,172,066.24                  0.43  

   

LB191A 12/01/2562     5.625       1,500,000.00          1,683,184.34                  0.33  

   

LB193A 8/03/2562     3.450       1,500,000.00          1,559,439.69                  0.31  

   

LB196A 13/06/2562     3.875       5,500,000.00          5,846,423.28                  1.16  

   

LB198A 13/08/2562     5.500       1,000,000.00          1,135,451.54                  0.23  

   

LB213A 31/03/2564     5.850       1,000,000.00          1,182,937.15                  0.23  

   

LB21DA 17/12/2564     3.650       6,000,000.00          6,408,708.36                  1.27  

   

LB236A 16/06/2566     3.625          500,000.00             535,945.83                  0.11  

   

LB244A 9/04/2567     4.500          500,000.00             567,139.28                  0.11  

   

LB25DA 12/12/2568     3.850       3,000,000.00          3,301,221.24                  0.66  

   

LB27DA 17/12/2570     3.580       1,500,000.00          1,568,094.80                  0.31  

   

LB283A 13/03/2571     5.670       1,000,000.00          1,263,874.89                  0.25  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย
(%) 

เงินตน /จาํนวนหุน 
(บาท/หนวย) 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

 

   

LB296A 22/06/2572     4.875       2,000,000.00          2,380,601.06                  0.47  

   

LB316A 20/06/2574     3.650       1,000,000.00          1,017,831.12                  0.20  

   

LB326A 25/06/2575     3.775       1,500,000.00          1,534,369.50                  0.30  

   

LB416A 14/06/2584     3.800       1,000,000.00          1,004,923.41                  0.20  

   

LB446A 29/06/2587     4.675       1,000,000.00          1,144,817.57                  0.23  

   

LBA37DA 12/12/2580     4.260       2,250,000.00          2,389,225.32                  0.47  

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

   63,523,636.25           12.57  

      

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

     

   

BOT151A 30/01/2558     3.050       1,000,000.00          1,000,693.96                  0.20  

   

BOT152A 24/02/2558     3.500       7,000,000.00          7,013,826.26                  1.40  

   

BOT157A 16/07/2558     3.300       3,000,000.00          3,019,974.42                  0.60  

   

BOT162B 24/02/2559     2.450       8,500,000.00          8,534,534.31                  1.70  

   

CB15122A 22/01/2558 

 

  10,000,000.00          9,988,449.00                  1.98  

   

CB15326A 26/03/2558 

 

  19,000,000.00        18,912,298.66                  3.75  

   

CB15409A 9/04/2558 

 

  17,500,000.00        17,406,064.55                  3.45  

   

CB15423A 23/04/2558 

 

     9,000,000.00          8,944,422.03                  1.77  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

   

   74,820,263.19           14.85  

       

หุนกู 

      

   

BH16DA 20/12/2559   4.1300       4,000,000.00          4,109,419.64                  0.82  

   

HANA152A 17/02/2558   4.1100       4,000,000.00          4,008,850.16                  0.80  

   

HANA192A 15/02/2562   4.4900       1,500,000.00          1,573,002.56                  0.31  

รวมหุนกู 

   

     9,691,272.36             1.93  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 459,869,384.51 บาท)  504,028,611.24          100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดเงินปนผล  

  

          12,841,214.90  

 

          12,467,569.05  

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

            3,787,862.59  

 

            4,130,923.40  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                      589.40  

 

                   4,934.29  

 
 

 รวมรายได  

  

          16,629,666.89  

 

          16,603,426.74  

 คาใชจาย  3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

            9,363,902.09  

 

            8,668,074.89  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

               166,351.46  

 

               161,112.17  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

               609,955.05  

 

               577,871.56  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                 66,100.00  

 

                 66,300.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

               112,611.61  

 

               140,390.44  

 
 

 รวมคาใชจาย  

  

          10,318,920.21  

 

            9,613,749.06  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

            6,310,746.68  

 

            6,989,677.68  

 
   

      รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

            4,356,758.91  

 

          17,568,740.24  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

        (58,703,045.49) 

 

          31,437,190.63  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

        (54,346,286.58) 

 

          49,005,930.87  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

        (48,035,539.90) 

 

          55,995,608.55  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

            6,310,746.68  

 

            6,989,677.68  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

            4,356,758.91  

 

          17,568,740.24  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

(58,703,045.49) 

 

          31,437,190.63  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

(48,035,539.90) 

 

          55,995,608.55  

 การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (หมายเหตุ 3 และ 9)  

 

                             -    

 

(71,009,100.40) 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

          14,943,451.52  

 

        173,015,154.20  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

(24,764,464.40) 

 

(98,321,590.56) 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

(9,821,012.88) 

 

          74,693,563.64  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

(57,856,552.78) 

 

          59,680,071.79  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

        534,620,851.76  

 

        474,940,779.97  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

        476,764,298.98  

 

        534,620,851.76  

         

      

หนวย 

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุนตนป 

  

      72,100,946.4092  

 

      62,352,040.3557  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

        2,018,394.4561  

 

      22,156,616.2706  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(3,483,994.4260) 

 

(12,407,710.2171) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

      70,635,346.4393  

 

      72,100,946.4092  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

     

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

(48,035,539.90) 

 

          55,995,608.55  

 

 ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

   

  

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

(192,683,595.60) 

 

(307,773,695.94) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

        180,057,674.26  

 

        305,959,711.04  

 

 สวนเกิน(ต่ํา)มูลคาตราสารหน้ีตดับัญช ี 

  

               274,172.74  

 

(121,437.90) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

                 37,954.83  

 

(72,717.09) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

                 99,009.45  

 

(59,405.73) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

(5,651,847.08) 

 

            6,180,114.94  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

(83,654.48) 

 

               122,617.39  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน  

  

(194,694.88) 

 

               198,251.20  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

(4,356,758.91) 

 

(17,568,740.24) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

          58,703,045.49  

 

(31,437,190.63) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  

  

        (11,834,234.08) 

 

          11,423,115.59  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

          14,943,451.52  

 

        173,015,154.20  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

(24,764,464.40) 

 

(98,321,590.56) 

 

 การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน  

  

                             -    

 

(71,009,100.40) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน  

  

          (9,821,012.88) 

 

            3,684,463.24  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

        (21,655,246.96) 

 

          15,107,578.83  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

          37,073,021.58  

 

          21,965,442.75  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

          15,417,774.62  

 

          37,073,021.58  
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

    

บาท 

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

       มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป  7.4148  7.6170  9.2104  8.6187  8.9778  8.8376  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

      

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ*  0.0876  0.1092  0.1078  0.1410  0.1764  0.2546  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน**  0.0603  0.2791  0.7402  0.4204  0.9620  0.7219  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**   (0.8131) 0.4995   (1.0514) 2.1403   (0.4175) 1.4337  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน   (0.6652) 0.8878   (0.2034) 2.7017  0.7209  2.4102  

 หัก การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยลงทุน  -      (1.0900)  (1.3900) (2.1100) (1.0800)  (2.2700) 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป  6.7496   7.4148  7.6170  9.2104  8.6187  8.9778  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%)   

           

(9.28) 

           

11.17  

           

(4.60) 

           

30.31  

             

7.42  

           

26.52  

          อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)   476,764  534,621  474,941  398,189  313,919  198,796  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)  1.99  1.92  1.85  1.81  1.82  1.88  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%)*** 

             

4.05  

             

6.81  

           

17.14  

             

8.11  

           

13.38  

           

12.62  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)**** 26.68 48.59 103.15 45.68 164.91 118.77  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

      * คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียรายวันระหวางป  

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป  

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน  

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึง่

ไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดวีิเด็น 

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2546 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท 

(แบงเปน 300 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

  กองทุนเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ ที่ประสงคจะไมดํารง

อัตราสวนการลงทุนตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. กําหนด กองทุนจะมุงเนนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา

รอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผล ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 

2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ  

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 

2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 

2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี

เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ  

คลายคลึงกัน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีมีภาวะ

เงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน

ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 
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ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคญั 

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุดของ

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผูจัดการกองทุน ซึ่ง

พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

 ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับตั้งแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปน

รายการปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 
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 การใชประมาณการทางบัญชี 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว     

4. ขาดทุนสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 4 ก.ค. 46) (370,327,536.49)  (370,327,536.49) 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงนิลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 4 ก.ค. 46) (394,125,618.78)  (379,112,126.93) 

ขาดทุนสะสมตนป (764,453,155.27)  (749,439,663.42) 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังน้ี 

 คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.73 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

(เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 14,133,785.30  6,249,206.35  0.05  1.00 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 1,283,989.32  30,823,815.23  0.50  0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 15,417,774.62  37,073,021.58     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงนิลงทนุ 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงินเปนจาํนวนเงิน 

372.74 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 613.73 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 72.02 (ป 2557 : รอยละ 122.38) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกนั 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคญักับบริษัทจดัการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 9,363,902.09  8,668,074.89  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 609,955.05  577,871.56  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 750,137.64  824,298.91 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 47,696.62  54,953.26 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุด      

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังน้ี 

 บาท 

    2558  2557 

ขายเงินลงทุน 1,804,610.00  1,420,580.00 

9. การแบงปนสวนทนุ 

เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 กองทุนไดประกาศจายเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.43 บาท รวมเปนเงิน 26,897,215.43 บาท 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2557 กองทุนไดประกาศจายเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.53 บาท รวมเปนเงิน 35,655,560.27 บาท 

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 กองทุนไดประกาศจายเงินปนผลในอัตราหนวยละ 0.13 บาท รวมเปนเงิน 8,456,324.70 บาท 
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10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

 มูลคายุตธิรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี  

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ความเส่ียงดานตลาด 

 กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยู

กับความผันผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัท 

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลงได 

 การบริหารความเส่ียง 

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุน เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว  

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ  

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต  

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น มกีารถือหนวยลุงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม เปนสัดสวน

รอยละ 40.37 

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 16.0% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
5. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
6. บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
7. บริษัทหลักทรัพย เคที ซมีิโก จํากดั 
8. บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 
9. บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
10. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
11. บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
12. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
13. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
14. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 
15. ธนาคาร ดอยชแบงก 
16. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
17. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
19. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกดั (มหาชน) 
20. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 
21. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
22. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
23. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 
24. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
25. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
26. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
27. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
28. บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
29. บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
30. ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
31. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 
32. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ  
33. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทนุ ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน โดยลงทุนระยะ      

ปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยาง

ตอเน่ือง ภายใตระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยจะลงทุนในหุนทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอย

ละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และเนนหนักการลงทุนหุนของบริษัท ท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีมูลคาการตลาดไมเกิน 20,000 ลานบาท หรือเทียบเทาไมเกิน 

500 ลานเหรียญสหรัฐ (ณ วันท่ีลงทุนคร้ังแรก) สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

  

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด              

อเบอรดีนสมอลแค็พ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558       มูลคาทรัพยสิน 5,737,709,344.36 บาท      มูลคาหนวยลงทุน 42.1217 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -0.72  -6.82  -6.63  

6 เดือน -4.23 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -3.91 -15.06 -12.33 

3 ป 20.19 -7.83 1.50 

5 ป  98.53 24.22 47.91 

ตั้งแตตนป -3.91 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (2 มิ.ย. 48)  321.03 90.68 189.27 

 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 105,293,759.57 1.87 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,805,035.92 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6,618,465.04 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 744,147.13 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 114,461,407.66 2.03 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 5,621,788,021.02 บาท 

 

 

คานายหนา 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 694,644.97 28.55 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 518,002.22 21.29 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 509,227.42 20.93 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 283,467.47 11.65 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 216,628.29 8.91 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 86,717.79 3.57 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 86,217.29 3.54 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 27,976.25 1.15 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 9,947.13 0.41 

รวมคานายหนาทั้งหมด 2,432,828.83 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.หาดทิพย 10,816,423 141,695,141.30 2.42 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 7,488,334 271,452,107.50 4.64 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 9,692,190 411,918,075.00 7.04 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 3,541,400 340,859,750.00 5.83 

  บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  12,703,900 115,605,490.00 1.98 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,989,500 49,140,650.00 0.84 

 ประกันภัยและประกันชวีิต    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,301,300 467,166,700.00 7.99 

  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 1,529,193 232,437,336.00 3.97 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 103,179,670 284,775,889.20 4.87 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต  12,442,229 139,352,964.80 2.38 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 6,000 2,580,000.00 0.04 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,951,900 331,823,000.00 5.67 

 บรรจุภัณฑ    

  บมจ.อลูคอน  438,400 87,241,600.00 1.49 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค  80,114,100 336,479,220.00 5.75 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 4,222,000 198,434,000.00 3.39 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 19,587,200 313,395,200.00 5.36 

  บมจ.สัมมากร 25,517,633 91,353,126.14 1.56 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 25,133,300 291,546,280.00 4.99 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 1,805,100 364,630,200.00 6.23 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 38,224,224 259,924,723.20 4.44 

  บมจ.แม็คกรุป 8,250,900 99,010,800.00 1.69 

  บมจ.เมกา ไลฟไซแอ็นซ  7,655,200 126,310,800.00 2.16 

 การแพทย    

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 1,136,600 239,822,600.00 4.10 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 5,198,770 46,528,991.50 0.80 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 8,171,500 292,131,125.00 5.00 

รวม หุนสามัญ  5,535,615,769.64 94.63 

      
ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 994,750 7,759,050.00 0.13 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 265,119 1,405,130.70 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  9,164,180.70 0.15 

      
เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 179,701,611.68 3.07 

รวม เงินฝากออมทรัพย  179,701,611.68 3.07 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 135,198,601.73 2.31 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  135,198,601.73 2.31 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

สินทรัพยอ่ืน  8,978,624.40 0.15 

หน้ีสินอ่ืน  (20,519,795.46) (0.35) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  5,848,138,992.69 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด

เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทาง

การเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ

ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  16 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

     

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 5,297,480,027.08 บาท  ในป 2558 

  

  

 และ 4,276,889,249.93 บาท ในป 2557)  3, 7, 8 

 

   5,544,779,950.34  

 

   4,716,336,313.44  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

      314,900,213.41  

 

      667,319,215.76  

 

 ลูกหน้ี  

     

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

             256,210.94  

 

             813,205.26  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

          8,722,413.46  

 

          6,257,264.68  

   

 รวมสินทรัพย  

  

   5,868,658,788.15  

 

   5,390,725,999.14  

 หน้ีสิน  

     

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน  

  

          5,234,767.77  

 

        28,157,464.95  

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

          5,080,088.90  

 

          8,872,841.81  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

          9,921,991.85  

 

          9,861,139.95  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

             282,946.94  

 

             233,698.44  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

        20,519,795.46  

 

        47,125,145.15  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

   5,848,138,992.69  

 

   5,343,600,853.99  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

   1,368,110,845.02  

 

   1,234,124,412.69  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

   3,638,027,902.06  

 

   3,188,904,047.01  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

      842,000,245.61  

 

      920,572,394.29  

   

 สินทรัพยสุทธิ  

  

   5,848,138,992.69  

 

   5,343,600,853.99  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                  42.7460  

 

                  43.2987  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

  136,811,084.4797  

 

  123,412,441.2502  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

      

 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 
เงินลงทุน 

    หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

     413,147,248.80                   7.45  

   

บมจ.หาดทิพย         10,816,423       141,695,141.30                   2.56  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล           7,488,334       271,452,107.50                   4.90  

  

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

     411,918,075.00                   7.43  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป           9,692,190       411,918,075.00                   7.43  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

     505,605,890.00                   9.12  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)           3,541,400       340,859,750.00                   6.15  

   

บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส         12,703,900       115,605,490.00                   2.08  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี          1,989,500         49,140,650.00                   0.89  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

  1,123,732,890.00                 20.27  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย           1,301,300       467,166,700.00                   8.43  

   

บมจ.เมืองไทยประกันภัย           1,529,193       232,437,336.00                   4.19  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ       103,179,670       284,775,889.20                   5.14  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต         12,442,229       139,352,964.80                   2.51  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

     334,403,000.00                   6.03  

   

บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย)                  6,000           2,580,000.00                   0.05  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา           1,951,900       331,823,000.00                   5.98  

  

บรรจุภัณฑ 

 

       87,241,600.00                   1.57  

   

บมจ.อลูคอน              438,400         87,241,600.00                   1.57  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

     336,479,220.00                   6.07  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค        80,114,100       336,479,220.00                   6.07  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

      

 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 
เงินลงทุน 

 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

     603,182,326.14                 10.88  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา           4,222,000       198,434,000.00                   3.58  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท         19,587,200       313,395,200.00                   5.65  

   

บมจ.สัมมากร         25,517,633         91,353,126.14                   1.65  

  

ทรัพยากร 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

     291,546,280.00                   5.26  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก         25,133,300       291,546,280.00                   5.26  

  

บริการ 

   

  

พาณิชย 

 

     849,876,523.20                 15.33  

   

บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร           1,805,100       364,630,200.00                   6.58  

   

บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร        38,224,224       259,924,723.20                   4.69  

   

บมจ.แม็คกรุป           8,250,900         99,010,800.00                   1.79  

   

บมจ.เมกา ไลฟไซแอ็นซ           7,655,200       126,310,800.00                   2.28  

  

การแพทย 

 

     239,822,600.00                   4.33  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร           1,136,600       239,822,600.00                   4.33  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

       46,528,991.50                   0.84  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง           5,198,770         46,528,991.50                   0.84  

  

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

     292,131,125.00                   5.27  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส           8,171,500       292,131,125.00                   5.27  

 

รวมหุนสามัญ 

 

  5,535,615,769.64                 99.83  

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

  

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี             994,750           7,759,050.00                   0.14  

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล              265,119           1,405,130.70                   0.03  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

         9,164,180.70                   0.17  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน  5,297,480,027.08 บาท) 

 

  5,544,779,950.34               100.00  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงนิลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

       

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 
เงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

     298,178,771.00           6.32  

   

บมจ.หาดทิพย        9,574,623       114,895,476.00             2.44  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล        5,639,486       183,283,295.00             3.89  

  

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

     422,657,825.00           8.96  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป        9,944,890       422,657,825.00             8.96  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

     452,656,150.00           9.60  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)        2,620,800       284,356,800.00             6.03  

   

บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส        8,859,500         95,682,600.00             2.03  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี       1,989,500         72,616,750.00             1.54  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

     928,034,157.90         19.68  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย        1,099,200       402,307,200.00             8.53  

   

บมจ.เมืองไทยประกันภัย        1,493,193       216,512,985.00             4.59  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ      74,715,070       234,605,319.80             4.97  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต        5,367,529         74,608,653.10             1.58  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

     299,169,600.00           6.34  

   

บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย)               6,000           2,472,000.00             0.05  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา        1,468,800       296,697,600.00             6.29  

  

บรรจุภัณฑ 

 

       40,540,500.00           0.86  

   

บมจ.อลูคอน           207,900         40,540,500.00             0.86  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

     274,335,750.00           5.82  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค       4,855,500       274,335,750.00             5.82  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

     476,349,955.70         10.10  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา        2,923,400       133,014,700.00             2.82  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท      13,598,500       299,167,000.00             6.34  

   

บมจ.สัมมากร      15,230,433         44,168,255.70             0.94  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี    

118



   

กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

       

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 
เงินลงทุน 

  

ทรัพยากร 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

     252,705,960.00           5.36  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก      23,398,700       252,705,960.00             5.36  

  

บริการ 

   

  

พาณิชย 

 

     748,681,357.50         15.87  

   

บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร        1,679,600       398,065,200.00             8.44  

   

บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร     29,497,510       243,354,457.50             5.16  

   

บมจ.แม็คกรุป        8,250,900       107,261,700.00             2.27  

  

การแพทย 

 

     224,556,600.00           4.76  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร        1,592,600       224,556,600.00             4.76  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

       55,356,808.00           1.17  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง        5,322,770         55,356,808.00             1.17  

  

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

     241,824,400.00           5.13  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส        6,363,800       241,824,400.00             5.13  

 

รวมหุนสามัญ 

 

  4,715,047,835.10         99.97  

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล           265,119           1,288,478.34             0.03  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

         1,288,478.34           0.03  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน  4,276,889,249.93 บาท) 

 

  4,716,336,313.44       100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

      

บาท 

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดเงินปนผล  

  

         161,399,329.55  

 

         119,264,631.50  

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

             2,129,911.19  

 

             1,864,436.92  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                  29,275.38  

 

                  29,661.61  

  

 รวมรายได  

  

         163,558,516.12  

 

         121,158,730.03  

 คาใชจาย  3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

         105,293,759.57  

 

           76,420,132.72  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

             1,805,035.92  

 

             1,310,059.28  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

             6,618,465.04  

 

             4,709,024.20  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                  71,100.00  

 

                  71,300.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

                673,047.13  

 

                434,429.33  

  

 รวมคาใชจาย  

  

         114,461,407.66  

 

           82,944,945.53  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

           49,097,108.46  

 

           38,213,784.50  

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           64,477,883.11  

 

           96,613,793.21  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

       (192,147,140.25) 

 

         467,338,798.83  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

       (127,669,257.14) 

 

         563,952,592.04  

          การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

 

         (78,572,148.68) 

 

         602,166,376.54  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

           49,097,108.46  

 

           38,213,784.50  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           64,477,883.11  

 

           96,613,793.21  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

       (192,147,140.25) 

 

         467,338,798.83  

 การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

         (78,572,148.68) 

 

         602,166,376.54  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

      2,284,352,711.09  

 

      3,019,797,535.73  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

    (1,701,242,423.71) 

 

    (1,829,840,912.44) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

         583,110,287.38  

 

      1,189,956,623.29  

 การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

         504,538,138.70  

 

      1,792,122,999.83  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

      5,343,600,853.99  

 

      3,551,477,854.16  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

      5,848,138,992.69  

 

      5,343,600,853.99  

         

      

หนวย 

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     123,412,441.2502  

 

       98,270,626.7522  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       52,518,778.8042  

 

       68,845,683.2384  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

     (39,120,135.5747) 

 

     (43,703,868.7404) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

     136,811,084.4797  

 

     123,412,441.2502  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

     

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

         (78,572,148.68) 

 

         602,166,376.54  

 

 ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

  

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

    (1,132,518,107.00) 

 

    (1,330,562,330.30) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

         176,405,212.96  

 

         544,259,227.07  

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

                556,994.32  

 

              (331,237.84) 

 

 การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

           (2,465,148.78) 

 

           (3,270,417.66) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

         (22,922,697.18) 

 

           28,157,464.95  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

 

           (3,792,752.91) 

 

             7,846,099.13  

 

 การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย  

  

                  60,851.90  

 

             3,406,706.66  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

                  49,248.50  

 

                  66,337.01  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

         (64,477,883.11) 

 

         (96,613,793.21) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

         192,147,140.25  

 

       (467,338,798.83) 

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

       (935,529,289.73) 

 

       (712,214,366.48) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

      2,284,352,711.09  

 

      3,019,797,535.73  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

    (1,701,242,423.71) 

 

    (1,829,840,912.44) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

         583,110,287.38  

 

      1,189,956,623.29  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

       (352,419,002.35) 

 

         477,742,256.81  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

         667,319,215.76  

 

         189,576,958.95  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

         314,900,213.41  

 

         667,319,215.76  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

       มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป      43.2987      36.1397      35.0409      22.7426  21.2157      13.6385  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

      

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ*        0.3787        0.3889        0.1968        0.1816  0.4443        0.5243  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**        0.4704        1.1598      (0.5128)       0.5014  3.5674        2.5399  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**    (1.4018)       5.6103        1.4148      11.6153  (2.4848)       4.5130  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน       (0.5527)       7.1590        1.0988      12.2983  1.5269        7.5772  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป      42.7460      43.2987      36.1397      35.0409  22.7426      21.2157  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)            (1.40)         14.74  

         

(6.85)         41.75  

          

4.32          44.53  

          อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)   5,848,139   5,343,601   3,551,478   1,564,332  424,187      256,455  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)            2.04            2.03            2.02            2.00  

          

2.27            2.06  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพย

สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)***           4.06            5.33            6.71            4.31  

        

11.92          20.06  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

(%)****         23.28          45.88          88.98        114.23  

      

105.61          88.91  

          ขอมูลเพ่ิมเติม       

*  คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป  

**  ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น  

 ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป   

***   รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุน  

****  ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง  

 ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2548 ปจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท (แบงเปน 300         

ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุนโดยมีธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุนทุนโดยเฉล่ีย 

ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ การ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ           

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน           

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

126

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf


   

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุดของวันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 
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- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนโดยผูจัดการกองทุน    ซึ่ง

พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด 

 กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

 ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคาํนึงถงึอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 2 มิ.ย.48) 145,583,714.30  107,369,929.80 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 มิ.ย.48) 335,541,616.48  238,927,823.27 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 มิ.ย.48) 439,447,063.51  (27,891,735.32) 

กําไรสะสมตนป 920,572,394.29   318,406,017.75 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.75 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดมิเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 0.105 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557) 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน เปนจํานวนเงิน 

1,308.92 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 1,874.82 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 23.28  (ป 2557 : รอยละ 45.88) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ  และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากดั     

คาธรรมเนียมการจัดการ 105,293,759.57  76,420,132.72  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6,618,465.04  4,709,024.20  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 135,198,601.73  357,196,149.94  0.05  1.00 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 179,701,611.68  310,123,065.82  0.50  0.10 

รวมเงินฝากธนาคาร 314,900,213.41  667,319,215.76     
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากดั    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 9,116,969.76  9,060,387.04 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 573,066.68  569,510.05 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังตอไปน้ี 

  บาท 

 2558  2557 

ซื้อเงินลงทุน 4,983,225.00  3,812,770.00 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

 มูลคายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 เน่ืองจากกองทุนลงทุนในตราสารทุน ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดจึงไมสงผลกระทบตอกองทุน 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี  

 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ัน จึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

 กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดาน

บวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามี

ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 
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 การบริหารความเส่ียง 

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุน 16 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส  

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู  

     ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 

 

 
 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 1.8% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี           

1 กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

138



   

การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

 

1 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4 บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

17 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอล 

เพื่อการเลี้ยงชีพ 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาคูมือภาษีกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน                    ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน โดยเฉล่ียใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะมุงเนนลงทุนใน

ตราสารแหงทุนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี สวนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือ 

การหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการ

เล้ียงชีพ อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูตัดตั้งและจัดการไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุน

รวม ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับ

น้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด  ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุนเปด            

อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวตัถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558     มูลคาทรัพยสินสุทธิ 3,934,385,898.05 บาท    มูลคาหนวยลงทุน 74.4589 บาท/หนวย 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -5.06  -6.82  -6.63  

6 เดือน -12.03 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -14.73 -15.06 -12.33 

3 ป -1.91 -7.83 1.50 

5 ป  63.99 24.22 47.91  

ตั้งแตตนป -14.73 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (12 พ.ย. 45) 644.65 271.79 527.44 

 

 ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จาํกัด 

 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 73,459,092.80 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,304,774.35 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5,436,559.63 0.13 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายในการโฆษณา 1,243,620.57 0.03 

คาใชจายอ่ืนๆ 902,158.00 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 82,346,205.35 2.02 

 

* ไมรวมคานายหนาขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 4,060,781,406.21 บาท 

 

คานายหนา 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 415,693.13 23.52 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 384,692.72 21.76 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 366,609.00 20.74 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 183,847.95 10.40 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 131,492.23 7.44 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 94,610.65 5.35 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 80,824.47 4.57 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 80,536.06 4.56 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 29,366.37 1.66 

รวมคานายหนาทั้งหมด 1,767,672.58 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 3,669,508 133,019,665.00 3.26 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 595,400 90,798,500.00 2.23 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 1,155,200 173,857,600.00 4.27 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 1,671,900 60,606,375.00 1.49 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 1,513,400 180,851,300.00 4.44 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 3,028,120 128,695,100.00 3.16 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 1,614,800 155,424,500.00 3.81 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,519,500 37,531,650.00 0.92 

 ประกันภัยและประกันชวีิต    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 615,600 221,000,400.00 5.42 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 40,970,450 113,078,442.00 2.78 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 5,068,321 56,765,195.20 1.39 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 33,400 14,362,000.00 0.35 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 657,700 111,809,000.00 2.74 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค  25,072,500 105,304,500.00 2.58 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 356,200 113,627,800.00 2.79 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 529,800 243,708,000.00 5.98 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 2,593,500 121,894,500.00 2.99 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  9,744,500 155,912,000.00 3.83 

  บมจ.สัมมากร 5,835,000 20,889,300.00 0.51 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 4,561,300 72,980,800.00 1.79 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก 11,748,700 136,284,920.00 3.34 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 767,800 116,321,700.00 2.85 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 2,179,600 124,782,100.00 3.06 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 1,451,300 68,936,750.00 1.69 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 1,136,600 229,593,200.00 5.63 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 21,626,843 147,062,532.40 3.61 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 5,188,900 115,712,470.00 2.84 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 473,400 99,887,400.00 2.45 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 2,429,371 21,742,870.45 0.53 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 4,573,500 139,491,750.00 3.42 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 4,062,200 145,223,650.00 3.56 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 813,000 123,576,000.00 3.03 

รวม หุนสามัญ  3,780,731,970.05 92.74 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 759,750 5,926,050.00 0.15 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 166,795 884,013.50 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  6,810,063.50 0.17 

      

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 27,205,340.14 0.67 

รวม เงินฝากออมทรัพย  27,205,340.14 0.67 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 251,706,951.36 6.18 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  251,706,951.36 6.18 

      

สินทรัพยอ่ืน  42,427,772.71 1.04 

หน้ีสินอ่ืน  (34,178,994.09) (0.84) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  4,074,703,103.67 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวย งบดุล                  

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ

กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจาํเปนเพ่ือใหสามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดลุยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  7 มีนาคม 2559 

149



   

กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

      

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 3,325,585,759.03 บาท ในป 2558 

  

  

 และ 2,662,673,623.82 บาท ในป 2557)  3, 7, 8 

 

     3,787,542,033.55  

 

      3,798,120,938.25  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

        278,912,291.50  

 

         399,605,405.18  

 

 ลูกหน้ี  

      

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

                 55,578.05  

 

                121,589.39  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

          42,372,194.66  

 

           39,900,888.84  

   

 รวมสินทรัพย  

  

     4,108,882,097.76  

 

      4,237,748,821.66  

 หน้ีสิน  

      

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน  

  

          20,385,245.51  

 

           71,287,324.54  

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

            6,808,937.57  

 

             4,748,335.09  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

            6,773,525.76  

 

             8,176,500.15  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

               211,285.25  

 

                171,348.83  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

          34,178,994.09  

 

           84,383,508.61  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     4,074,703,103.67  

 

      4,153,365,313.05  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

        541,969,708.30  

 

         481,143,758.00  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

     2,198,554,210.21  

 

      1,790,196,301.65  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

     1,334,179,185.16  

 

      1,882,025,253.40  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     4,074,703,103.67  

 

      4,153,365,313.05  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                    75.1832  

 

                     86.3227  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

  

      54,196,970.7521  

 

       48,114,375.7507  

 
 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

         
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

    

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

133,019,665.00                   3.51  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล        3,669,508  133,019,665.00                   3.51  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

634,808,875.00                 16.77  

   

บมจ..ธนาคารกรุงเทพ           595,400  90,798,500.00                   2.40  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย        1,155,200  173,857,600.00                   4.59  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน        1,671,900  60,606,375.00                   1.60  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย        1,513,400  180,851,300.00                   4.78  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป        3,028,120  128,695,100.00                   3.40  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

192,956,150.00                   5.09  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)        1,614,800  155,424,500.00                   4.10  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี       1,519,500  37,531,650.00                   0.99  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

390,844,037.20                 10.32  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย           615,600  221,000,400.00                   5.83  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ      40,970,450  113,078,442.00                   2.99  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต       5,068,321  56,765,195.20                   1.50  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

126,171,000.00                   3.33  

   

บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย)             33,400  14,362,000.00                   0.38  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา           657,700  111,809,000.00                   2.95  

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

462,640,300.00                 12.21  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค     25,072,500  105,304,500.00                   2.78  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย           529,800  243,708,000.00                   6.43  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง           356,200  113,627,800.00                   3.00  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

         
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

298,695,800.00                   7.89  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา        2,593,500  121,894,500.00                   3.22  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท       9,744,500  155,912,000.00                   4.12  

   

บมจ.สัมมากร        5,835,000  20,889,300.00                   0.55  

 

ทรัพยากร 
 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

         519,306,270.00                  13.72  

   

บมจ.บานปู       4,561,300  72,980,800.00                   1.93  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 11,748,700  136,284,920.00                   3.60  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา           767,800  116,321,700.00                   3.07  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม        2,179,600  124,782,100.00                   3.30  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้        1,451,300  68,936,750.00                   1.82  

 

บริการ 
 

   

  

พาณิชย 

 

376,655,732.40                   9.94  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร        1,136,600  229,593,200.00                   6.06  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร     21,626,843  147,062,532.40                   3.88  

  

การแพทย 

 

215,599,870.00                   5.70  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ       5,188,900  115,712,470.00                   3.06  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร           473,400  99,887,400.00                   2.64  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

161,234,620.45                   4.25  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง       2,429,371  21,742,870.45                   0.57  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด        4,573,500  139,491,750.00                   3.68  

 

เทคโนโลยี 

 

                             

 

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

145,223,650.00                   3.83  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส        4,062,200  145,223,650.00                   3.83  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

123,576,000.00                   3.26  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส           813,000  123,576,000.00                   3.26  

 

รวมหุนสามัญ 

 

3,780,731,970.05 99.82 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

         
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

  

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี          759,750  5,926,050.00                   0.16  

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล           166,795  884,013.50                   0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

6,810,063.50                   0.18  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 3,325,585,759.03 บาท) 

 

3,787,542,033.55               100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
        

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ

มูลคาเงินลงทุน 
หลักทรัพยจดทะเบียน 

   
 

หุนสามัญ 

   

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

108,417,302.50             2.85  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล      3,335,917  108,417,302.50                  2.85  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   
  

ธนาคาร 

 

647,233,250.00           17.04  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย         972,300  222,656,700.00                  5.86  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน      1,544,600  61,011,700.00                  1.61  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย      1,286,500  234,143,000.00                  6.16  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป      3,045,220  129,421,850.00                  3.41  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

183,610,350.00             4.83  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)      1,236,600  134,171,100.00                  3.53  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี     1,354,500  49,439,250.00                  1.30  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

346,167,378.90             9.11  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย         562,800  205,984,800.00                  5.42  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ   33,257,550  104,428,707.00                  2.75  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต     2,572,221  35,753,871.90                  0.94  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

112,639,800.00             2.96  

   

บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย)           33,400  13,760,800.00                  0.36  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา         489,500  98,879,000.00                  2.60  

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   
  

วัสดกุอสราง 

 

441,140,250.00           11.61  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค     1,439,700  81,343,050.00                  2.14  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง         277,800  120,565,200.00                  3.17  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย         534,000  239,232,000.00                  6.30  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

264,374,100.00             6.97  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา      1,807,600  82,245,800.00                  2.17  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท     7,509,400  165,206,800.00                  4.35  

   

บมจ.สัมมากร      5,835,000  16,921,500.00                  0.45  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 
        

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ

มูลคาเงินลงทุน 

 

ทรัพยากร 

   
  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

  633,234,470.00    16.68  

   

บมจ.บานปู     4,434,000  110,406,600.00                  2.91  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  10,387,400  112,183,920.00                  2.95  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา         767,800  128,606,500.00                  3.39  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม      1,809,100  202,619,200.00                  5.34  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้      1,351,800  79,418,250.00                  2.09  

 

บริการ 

    

  

พาณิชย 

 

341,189,874.75             8.99  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร         914,300  216,689,100.00                  5.71  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  15,091,003  124,500,774.75                  3.28  

  

การแพทย 

 

173,153,160.00             4.56  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร         798,000  112,518,000.00                  2.96  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ     3,525,300  60,635,160.00                  1.60  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

228,744,578.40             6.02  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง     2,487,171  25,866,578.40                  0.68  

   

บมจ.บีอีซ ีเวิลด      3,978,000  202,878,000.00                  5.34  

 

เทคโนโลยี 

 

                             

 

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

136,936,800.00             3.61  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      3,603,600  136,936,800.00                  3.61  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

180,469,000.00             4.75  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส         719,000  180,469,000.00                  4.75  

 

รวมหุนสามัญ 

 

3,797,310,314.55 99.98 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล         166,795  810,623.70                  0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

810,623.70             0.02  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 2,662,673,623.82 บาท) 

 

3,798,120,938.25         100.00  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดเงินปนผล  

  

         128,767,400.77  

 

         107,290,496.84  

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

                398,594.32  

 

                559,853.68  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                    1,062.98  

 

                    1,116.53  

  

 รวมรายได  

  

         129,167,058.07  

 

         107,851,467.05  

 คาใชจาย  

 

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

           73,459,092.80  

 

           59,824,838.42  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

             1,304,774.35  

 

             1,110,693.69  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

             5,436,559.63  

 

             4,627,890.90  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                  71,100.00  

 

                  71,300.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

             2,074,678.57  

 

             1,795,140.63  

  

 รวมคาใชจาย  

  

           82,346,205.35  

 

           67,429,863.64  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

           46,820,852.72  

 

           40,421,603.41  

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           78,824,118.95  

 

           25,086,595.15  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

       (673,491,039.91) 

 

         426,307,680.79  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

       (594,666,920.96) 

 

         451,394,275.94  

      

  

 

  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

       (547,846,068.24) 

 

         491,815,879.35  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

   

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

           46,820,852.72  

 

           40,421,603.41  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           78,824,118.95  

 

           25,086,595.15  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

       (673,491,039.91) 

 

         426,307,680.79  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

       (547,846,068.24) 

 

         491,815,879.35  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

   

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

         754,423,881.47  

 

         941,485,579.29  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

       (285,240,022.61) 

 

       (287,002,616.45) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

         469,183,858.86  

 

         654,482,962.84  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

         (78,662,209.38) 

 

      1,146,298,842.19  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

      4,153,365,313.05  

 

      3,007,066,470.86  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

      4,074,703,103.67  

 

      4,153,365,313.05  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

       48,114,375.7507  

 

       40,605,045.7516  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

         9,534,934.3184  

 

       10,940,489.1713  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

       (3,452,339.3170) 

 

       (3,431,159.1722) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

       54,196,970.7521  

 

       48,114,375.7507  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

      การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

       (547,846,068.24)           491,815,879.35  

    ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน   

 

 

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน   

 

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

       (749,690,183.18)         (709,058,689.77) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

         165,602,166.92            110,276,212.06  

 

 การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

                  66,011.34                   139,268.66  

 

 การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

           (2,471,305.82)           (11,741,558.43) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

         (50,902,079.03)             70,273,182.91  

 

 การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

             2,060,602.48  

 

             4,359,879.98  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

           (1,402,974.39) 

 

             2,592,190.92  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

                  39,936.42  

 

                  41,787.79  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

         (78,824,118.95) 

 

         (25,086,595.15) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

         673,491,039.91  

 

       (426,307,680.79) 

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

       (589,876,972.54) 

 

       (492,696,122.47) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

         754,423,881.47  

 

         941,485,579.29  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

       (285,240,022.61) 

 

       (287,002,616.45) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

         469,183,858.86  

 

         654,482,962.84  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

       (120,693,113.68) 

 

         161,786,840.37  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

         399,605,405.18  

 

         237,818,564.81  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

         278,912,291.50  

 

         399,605,405.18  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 86.3227  74.0564  75.8820  49.5392  45.4032  31.4746  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ* 0.9500        0.9698        0.8775        0.8472        1.2361        1.1764  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน **      1.6025        0.6278        5.4546        3.2709        1.7222        1.9886  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (13.6920) 10.6687  (8.1577) 22.2247        1.1777      10.7636  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (11.1395)     12.2663  (1.8256)     26.3428        4.1360      13.9286  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป    75.1832      86.3227      74.0564      75.8820      49.5392      45.4032  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%) 

         

13.49  

         

14.21  (2.82) 

         

42.91  

           

8.74  

         

36.65  

  

      

อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  4,074,703  4,153,365  3,007,066  2,697,955  1,540,784  1,332,891  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

           

2.03  

           

1.95  

           

1.89  

           

1.87  

           

1.85  

           

1.85  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)*** 

           

5.12  

           

3.84  

         

10.86  

           

8.56  

           

8.10  

         

10.19  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

(%)**** 

         

22.54  

         

23.68  

         

31.69  

         

35.46  

         

22.93  

         

35.11  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

      *  คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

**  ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป  

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

****  ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

 ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท 

(แบงเปน 200 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการออมแบบ

ผูกพันระยะยาว เพ่ือการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และตอบสนองผูลงทุนท่ีมุงหวังผลตอบแทนท่ีกองทุน

จะไดรับจากเงินปนผล หรือกําไรจากสวนเกินทุนในตราสารทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไม

นอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  สวนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ  

รายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบังคบัใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษเีงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ  

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

(ปรับปรุง 2557)  การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิขึน้จากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ   

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 
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ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุดของวันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผูจัดการกองทุน ซึ่ง

พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว        

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 246,219,260.58  205,797,657.17 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 500,358,678.39  475,272,083.24 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 1,135,447,314.43  709,139,633.64 

กําไรสะสมตนป 1,882,025,253.40  1,390,209,374.05 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ 1.73 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดมิเรียกเก็บในอัตรา 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.06 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

(แตไมนอยกวา 1,500 บาทตอเดือน) 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.125 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 251,706,951.36  307,782,161.22  0.05  0.10 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 27,205,340.14  91,823,243.96  0.50  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 278,912,291.50  399,605,405.18     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

915.29 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 819.33 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 22.54 (ป 2557 : รอยละ 23.68) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ  และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการ และกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี

ดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 73,459,092.80  59,824,838.42  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5,436,559.63  4,627,890.90  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากดั    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 6,147,108.73  6,412,066.08 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 444,155.26  485,762.58 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

ซื้อเงินลงทุน 2,326,900.00  - 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพย

สวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน 

เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี

สาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เน่ืองจากกองทุนเนนการลงทุนในตราสารทุนเปนหลัก ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด จึงไมสงผล

กระทบตอกองทุน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวน

ของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส  

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 3.4% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดัง

มีรายชื่อตอไปน้ี 

 

1 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4 บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

17 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารแหงทุนโดยลงทุน

ระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการ

เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง โดยจะลงทุนในหุนทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน และเปนหุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 

50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมุงเนนลงทุนในหุนของกลุมบริษัทจดทะเบียน 

150 บริษัทแรกท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูง และหุนนอกกลุมดังกลาวท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดีใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม ดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุนเปด               

อเบอรดีนสยามลีดเดอรส โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 844,547,419.97  บาท         มูลคาหนวยลงทุน 37.1880 บาท/หนวย 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิ (%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -5.64  -6.82  -6.63  

6 เดือน -13.21 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -15.83 -15.06 -12.33 

3 ป -6.49 -7.83 1.50 

5 ป  55.12 24.22 47.91 

ตั้งแตตนป -15.83 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (2 มี.ค. 47)  271.90 82.82 194.40 

 

 ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 17,704,390.25 1.88 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 303,503.78 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,112,847.41 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 289,638.16 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 19,410,379.60 2.06 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 943,595,178.41 บาท 

 

คานายหนา 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 118,416.30 23.24 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 114,974.98 22.56 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 85,588.03 16.80 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 65,627.78 12.88 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 58,250.52 11.43 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 26,757.63 5.25 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 25,236.26 4.95 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 14,719.58 2.89 

รวมคานายหนาทั้งหมด 509,571.08 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ    

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 

อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 744,868 27,001,465.00 3.16 

 

ธุรกิจการเงนิ    

 

ธนาคาร    

  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 157,800 24,064,500.00 2.82 

  

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 309,100 46,519,550.00 5.45 

  

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 404,100 14,648,625.00 1.72 

  

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 367,100 43,868,450.00 5.14 

  

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 938,330 39,879,025.00 4.67 

 

เงินทุนและหลักทรัพย    

  

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 356,500 34,313,125.00 4.02 

  

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 250,400 6,184,880.00 0.72 

 

ประกันภัยและประกันชวีิต    

  

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 104,645 37,567,555.00 4.40 

  

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 9,469,620 26,136,151.20 3.06 

  

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 1,105,051 12,376,571.20 1.45 

 

สินคาอุตสาหกรรม    

 

ยานยนต    

  

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 151,900 25,823,000.00 3.02 

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 

วัสดกุอสราง    

  

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค  5,419,800 22,763,160.00 2.67 

  

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 75,100 23,956,900.00 2.81 

  

บมจ.ปูนซิเมนตไทย 128,500 59,110,000.00 6.92 

 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 490,000 23,030,000.00 2.70 

  

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  1,787,800 28,604,800.00 3.35 

  

บมจ.สัมมากร 1,666,900 5,967,502.00 0.70 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

ทรัพยากร    

 

พลังงานและสาธารณูปโภค    

  

บมจ.บานปู 1,133,500 18,136,000.00 2.12 

  

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 2,435,500 28,251,800.00 3.31 

  

บมจ.ผลิตไฟฟา 172,300 26,103,450.00 3.06 

  

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 546,900 31,310,025.00 3.67 

  

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 345,200 16,397,000.00 1.92 

 

บริการ    

 

พาณิชย    

  

บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 198,700 40,137,400.00 4.70 

  

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 4,571,820 31,088,376.00 3.64 

 

การแพทย    

  

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1,352,000 30,149,600.00 3.53 

  

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 80,700 17,027,700.00 1.99 

 

สื่อและสิ่งพิมพ    

  

บมจ.บีอีซี เวิลด 1,134,600 34,605,300.00 4.05 

 

เทคโนโลยี    

 

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 721,000 25,775,750.00 3.02 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 202,400 30,764,800.00 3.60 

รวม หุนสามัญ  831,562,460.40 97.39 

   

   

ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน    

  

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 125,200 976,560.00 0.11 

  

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 36,580 193,874.00 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  1,170,434.00 0.13 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากออมทรัพย    

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 3,593,092.80 0.42 

  

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 212,209.26 0.02 

รวม เงินฝากออมทรัพย  3,805,302.06 0.44 

   

   

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 22,595,800.70 2.65 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  22,595,800.70 2.65 

   

   

สินทรัพยอ่ืน  690,555.76 0.08 

หน้ีสินอ่ืน  (6,150,833.71) (0.72) 

  

รวมทรัพยสินสุทธ ิ  853,673,719.21 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุเปด อเบอรดนีสยามลีดเดอรส 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

   

     (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

       

บาท 

     

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

       

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 886,315,329.67 บาท  ในป 2558 

  

  

 และ 856,897,416.39 บาทในป 2557)  3, 7, 8 

 

         832,732,894.40  

 

973,958,052.75  

 

เงินฝากธนาคาร  6 

 

           26,401,102.76  

 

41,163,746.58  

 

 ลูกหน้ี  

       

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                    8,642.91  

 

17,058.05  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

                681,912.85  

 

459,937.07  

  

รวมสินทรัพย 

  

         859,824,552.92  

 

1,015,598,794.45  

หน้ีสิน 

       

 

 เจาหน้ี  

      

  

จากการซื้อเงินลงทุน 

  

             3,645,788.91  

 

6,611,634.61  

  

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

                930,498.22  

 

836,452.67  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

             1,531,655.10  

 

1,941,105.35  

 

หน้ีสินอ่ืน 

   

                  42,891.48  

 

44,326.70  

  

รวมหน้ีสิน 

  

             6,150,833.71  

 

9,433,519.33  

สินทรัพยสุทธิ 

   

         853,673,719.21  

 

1,006,165,275.12  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

         227,479,887.89  

 

230,656,834.84  

 

กําไรสะสม 

     

  

บัญชีปรับสมดุล 

  

         176,978,669.09  

 

191,636,501.25  

  

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

         449,215,162.23  

 

583,871,939.03  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

         853,673,719.21   1,006,165,275.12  

        

 

 สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                     37.5274   43.6217  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

       22,747,988.7956   23,065,683.4842  

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

186



 
 

 

กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

    

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

27,001,465.00 3.24  

  
 

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล              744,868  27,001,465.00                      3.24  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

168,980,150.00                   20.29  

   

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)             157,800  24,064,500.00                      2.89  

   

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)             309,100  46,519,550.00                      5.59  

   

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)             404,100  14,648,625.00                      1.76  

   

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)             367,100  43,868,450.00                      5.27  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป              938,330  39,879,025.00                      4.79  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

40,498,005.00                     4.86  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)              356,500  34,313,125.00                      4.12  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี             250,400  6,184,880.00                      0.74  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

76,080,277.40                     9.14  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย              104,645  37,567,555.00                      4.51  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ           9,469,620  26,136,151.20                      3.14  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต          1,105,051  12,376,571.20                      1.49  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

25,823,000.00                     3.10  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา              151,900  25,823,000.00                      3.10  

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

105,830,060.00 12.71 

  
 

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค          5,419,800  22,763,160.00                      2.73  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย              128,500  59,110,000.00                      7.10  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง                75,100  23,956,900.00                      2.88  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

57,602,302.00                     6.92  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา              490,000  23,030,000.00                      2.77  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท          1,787,800  28,604,800.00                      3.44  

   

บมจ.สัมมากร           1,666,900  5,967,502.00                      0.72  

 

ทรัพยากร 
 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

120,198,275.00                   14.43  

  
 

บมจ.บานปู          1,133,500  18,136,000.00                      2.18  

  

 

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก          2,435,500  28,251,800.00                      3.39  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา              172,300  26,103,450.00                      3.13  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม              546,900  31,310,025.00                      3.76  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้              345,200  16,397,000.00                      1.97  

 

บริการ 
 

   

  

พาณิชย 

 

71,225,776.00                     8.55  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร              198,700  40,137,400.00                      4.82  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร          4,571,820  31,088,376.00                      3.73  

  

การแพทย 

 

47,177,300.00                     5.67  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ           1,352,000  30,149,600.00                      3.62  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร                80,700  17,027,700.00                      2.04  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

34,605,300.00                     4.16  

   

บมจ.บีอีซ ีเวิลด           1,134,600  34,605,300.00                      4.16  

 

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

 25,775,750.00                     3.10  

  
 

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส              721,000              25,775,750.00                       3.10  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

30,764,800.00                  3.69  

  
 

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส              202,400            30,764,800.00                       3.69  

 

รวมหุนสามัญ 

 

831,562,460.40                  99.86  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

 

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคาเงิน
ลงทุน 

 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี             125,200                   976,560.00                       0.12  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล                36,580                   193,874.00                       0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

1,170,434.00  0.14  

ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 886,315,329.67 บาท) 

 

832,732,894.40                 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

23,777,260.00                2.44  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล            731,608  23,777,260.00                      2.44  

 

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

204,889,975.00              21.04  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย            294,500  67,440,500.00                      6.92  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน            312,600  12,347,700.00                      1.27  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย            425,500  77,441,000.00                      7.95  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป        1,121,430  47,660,775.00                      4.89  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

42,481,650.00                4.36  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)            307,300  33,342,050.00                      3.42  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซ ี           250,400  9,139,600.00                      0.94  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

79,924,163.70                8.21  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย            116,145  42,509,070.00                      4.36  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ        9,004,820  28,275,134.80                      2.90  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต           657,551  9,139,958.90                      0.94  

 

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

33,229,000.00                3.41  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา            164,500  33,229,000.00                      3.41  

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

122,066,400.00 12.53 

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค           370,400  20,927,600.00                      2.15  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง              65,400  28,383,600.00                      2.91  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย            162,400  72,755,200.00                      7.47  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

57,160,260.00                5.87  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา            391,100  17,795,050.00                      1.83  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท       1,569,600  34,531,200.00                      3.55  

   

บมจ.สัมมากร        1,666,900  4,834,010.00                      0.50  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของมูลคา
เงินลงทุน 

 

ทรัพยากร 
  

 

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

165,893,900.00              17.03  

   

บมจ.บานปู       1,258,000  31,324,200.00                      3.22  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก     3,133,500  33,841,800.00                      3.47  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา            183,600  30,753,000.00                      3.16  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม            443,700  49,694,400.00                      5.10  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้            345,200  20,280,500.00                      2.08  

 

บริการ 

    

  

พาณิชย 

 

73,992,845.25                7.60  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร            194,800  46,167,600.00                      4.74  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร       3,372,757  27,825,245.25                      2.86  

  

การแพทย 

 

41,863,820.00                4.30  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร            153,500  21,643,500.00                      2.22  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ        1,175,600  20,220,320.00                      2.08  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

54,427,200.00                5.59  

   

บมจ.บีอีซ ีเวิลด        1,067,200  54,427,200.00                      5.59  

 

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

   23,974,200.00                 2.46  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส            630,900        23,974,200.00                       2.46  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

   50,099,600.00                 5.14  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส            199,600        50,099,600.00                       5.14  

 

รวมหุนสามัญ 

 

 973,780,273.95               99.98  

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล              36,580             177,778.80                       0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

        177,778.80                 0.02  

ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 856,897,416.39 บาท) 

 

 973,958,052.75             100.00  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน 3 

    

 

รายไดเงินปนผล 

  

            30,365,352.42  

 

           36,225,955.24  

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                   36,217.55  

 

                  66,269.99  

 

รายไดอ่ืน 

  

                          19.99  

 

                    6,682.71  

  

รวมรายได 

  

            30,401,589.96  

 

           36,298,907.94  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 

 

            17,704,390.25  

 

           19,996,629.77  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

                 303,503.78  

 

                342,799.28  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

              1,112,847.41  

 

             1,227,023.42  

 

คาสอบบัญช ี

  

                   71,200.00  

 

                  71,400.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

                 218,438.16  

 

                217,113.74  

  

รวมคาใชจาย 

  

            19,410,379.60  

 

           21,854,966.21  

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ

  

            10,991,210.36  

 

           14,443,941.73  

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

24,995,084.47  

 

37,875,125.61  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

 

(170,643,071.63) 

 

114,158,553.72  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

(145,647,987.16) 

 

152,033,679.33  

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

(134,656,776.80) 

 

166,477,621.06  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

        

                              -    

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

            24,995,084.47  

 

           37,875,125.61  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

         (170,643,071.63) 

 

         114,158,553.72  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

         (134,656,776.80) 

 

         166,477,621.06  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

          231,631,927.45  

 

         318,030,947.23  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

         (249,466,706.56) 

 

       (629,747,583.88) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

           (17,834,779.11) 

 

       (311,716,636.65) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

         (152,491,555.91) 

 

       (145,239,015.59) 

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

       1,006,165,275.12  

 

      1,151,404,290.71  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

          853,673,719.21  

 

      1,006,165,275.12  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

        23,065,683.4842  

 

       30,676,715.1761  

 

บวก หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

          5,607,397.4302  

 

         7,401,701.6650  

 

หัก หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

         (5,925,092.1188) 

 

     (15,012,733.3569) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

        22,747,988.7956  

 

       23,065,683.4842  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

         (134,656,776.80) 

 

         166,477,621.06  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

  

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

  

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

         (135,045,569.51) 

 

         (90,157,230.88) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

          130,622,740.70  

 

         375,557,662.91  

 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                     8,415.14  

 

                  46,246.49  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                (221,975.78) 

 

             1,642,073.50  

 

การลดลงในเจาหน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน 

  

             (2,965,845.70) 

 

           (9,281,280.80) 

 

การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

  

                   94,045.55  

 

                382,496.49  

 

การลดลงในคาใชจายคางจาย 

  

                (409,450.25) 

 

              (178,342.63) 

 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน 

  

                    (1,435.22) 

 

                  (9,362.20) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

           (24,995,084.47) 

 

         (37,875,125.61) 

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

          170,643,071.63  

 

       (114,158,553.72) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 

  

              3,072,135.29  

 

         292,446,204.61  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

          231,631,927.45  

 

         318,030,947.23  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

         (249,466,706.56) 

 

       (629,747,583.88) 

  

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

           (17,834,779.11) 

 

       (311,716,636.65) 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ

  

           (14,762,643.82) 

 

         (19,270,432.04) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

            41,163,746.58  

 

           60,434,178.62  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

            26,401,102.76  

 

           41,163,746.58  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

           

     

 บาท  

     

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 

 

43.6217  37.5334  39.7646  26.0197      23.9731      16.7564  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ* 0.4849  0.5639  0.3451  0.2489  0.5387  0.6357  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน** 1.1291  1.3763  2.4046  3.0105  2.8838  3.0298  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (7.7083) 4.1481  (4.9809) 10.4855  (1.3759) 3.5512  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (6.0943) 6.0883  (2.2312) 13.7449  2.0466  7.2167  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 37.5274  43.6217  37.5334  39.7646  26.0197  23.9731  

           อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%) (14.27) 15.61 (8.85) 45.40 8.13 34.01 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  853,674 1,006,165 1,151,404 762,427 280,492 271,970 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 2.06 2.05 2.03 2.02 2.05 2.06 

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)*** 5.87 6.96 11.92 12.74 15.62 19.50 

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

(%)**** 28.15 43.68 98.16 136.92 66.80 119.51 

           ขอมูลเพ่ิมเติม        

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป  

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซือ้ขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน

ระหวางป  

 

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยาง

แทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมสัีญญาขายคืนหรือการขายโดยมสัีญญาซื้อคืน  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปดอเบอรดีนสยามลดีเดอรส 

กองทุนเปดอเบอรดีนสยามลีดเดอรส (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2547 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน 5,000 ลานบาท (แบงเปน 500 ลาน 

หนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนและไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมี

นโยบายลงทุนในหุนทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และเปนหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืน ๆ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก)    กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข)    มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 

2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 

2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 

2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 

2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 

2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 

2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 

2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 

2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 

2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 

2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  (ปรับปรุง 

2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 

2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  (ปรับปรุง 

2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  (ปรับปรุง 

2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  (ปรับปรุง 

2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 

2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 

2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 

2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 

2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 

2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

-   หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุดของ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 
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-   หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนโดยผูจัดการกองทุน ซึ่ง

พิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคาํนึงถงึอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว            

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 2 มี.ค. 47) 131,295,521.59  116,851,579.86  

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 มี.ค. 47) 335,515,781.08  297,640,655.47  

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 มี.ค. 47) 117,060,636.36  2,902,082.64  

กําไรสะสมตนป 583,871,939.03  417,394,317.97  
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

  คาธรรมเนียมการจัดการ นอยกวาหรือเทากับ 1.75 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 0.058 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน นอยกวาหรือเทากับ 0.11 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (เดิมเรียก

เก็บในอัตรานอยกวาหรือเทากับ 0.105 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557) 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 22,595,800.70  37,388,760.45  0.05  0.10 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 3,593,092.80  3,564,883.15  0.50  1.00 

   ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 212,209.26  210,102.98  1.00  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 26,401,102.76  41,163,746.58     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

265.67 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 465.71 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 28.15 (ป 2557 : รอยละ 43.68) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคญักับบริษัทจดัการ และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557   มีดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 17,704,390.25  19,996,629.77  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,112,847.41  1,227,023.42  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,348,139.48  1,727,021.67 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 84,740.16  108,555.64 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

ขายเงินลงทุน 7,146,900.00  - 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เน่ืองจากกองทุนเนนการลงทุนในตราสารทุนเปนหลัก ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด จึงไม

สงผลกระทบตอกองทุน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะทางเศรษฐกจิ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวก

หรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามี

ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท  

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว  

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ  

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส ไมมีการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 12.9% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

 

1 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4 บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

17 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาคูมือภาษีกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุนระยะยาวท่ีมี

ปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง สัดสวนการลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน สวนท่ี

เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 
 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม ดังกลาว 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด              

อเบอรดีนหุนระยะยาว โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558  มูลคาทรัพยสินสุทธิ 10,166,228,613.25 บาท  มูลคาหนวยลงทุน 37.9153 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) SET Index (%) SET TRI (%) 

3 เดือน -5.36  -6.82  -6.63  

6 เดือน -12.49 -15.49 -14.37 

12 เดอืน -15.25 -15.06 -12.33 

3 ป -5.10 -7.83 1.50 

5 ป 58.64 24.22 47.91 

ตั้งแตตนป -15.25 -15.06 -12.33 

ตั้งแตจัดตัง้ (28 ต.ค.47) 279.17 106.40 222.79 

 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 187,747,140.83 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 3,334,261.44 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 13,337,046.19 0.13 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายในการโฆษณา 3,317,531.28 0.03 

คาใชจายอ่ืนๆ 2,707,596.05 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 210,443,575.79 2.03 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  10,379,632,708.99 บาท 

 

คานายหนา 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,331,176.77 25.72 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 1,181,271.50 22.82 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 884,420.76 17.09 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 548,437.86 10.60 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 406,797.54 7.86 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 261,534.92 5.05 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 256,519.81 4.96 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 164,703.54 3.18 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 140,692.93 2.72 

รวมคานายหนาทั้งหมด 5,175,555.63 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 9,711,027 352,024,728.75 3.33 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 1,982,300 302,300,750.00 2.86 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 3,469,800 522,204,900.00 4.94 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 4,495,300 162,954,625.00 1.54 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 4,232,000 505,724,000.00 4.78 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 9,554,040 406,046,700.00 3.84 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 4,163,000 400,688,750.00 3.79 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 2,494,200 61,606,740.00 0.58 

 ประกันภัยและประกันชวีิต    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,155,680 414,889,120.00 3.92 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 107,649,392 297,112,321.92 2.81 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 13,091,703 146,627,073.60 1.39 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,723,500 292,995,000.00 2.77 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ. ไดนาสตี้เซรามคิ 64,653,200 271,543,440.00 2.57 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 918,000 292,842,000.00 2.77 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 1,520,800 699,568,000.00 6.62 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 6,555,000 308,085,000.00 2.91 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 21,935,600 350,969,600.00 3.32 

  บมจ.สัมมากร 10,662,400 38,171,392.00 0.36 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 14,269,600 228,313,600.00 2.16 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 27,465,700 318,602,120.00 3.01 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 1,975,100 299,227,650.00 2.83 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 6,378,255 365,155,098.75 3.45 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 3,927,400 186,551,500.00 1.76 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 2,377,200 480,194,400.00 4.54 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 54,811,886 372,720,824.80 3.52 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 16,034,400 357,567,120.00 3.38 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 1,259,000 265,649,000.00 2.51 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.บีอีซี เวิลด 11,581,400 353,232,700.00 3.34 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 9,796,300 350,217,725.00 3.31 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2,454,200 373,038,400.00 3.53 

รวม หุนสามัญ  9,776,824,279.82 92.44 

      
ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,247,100 9,727,380.00 0.09 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 361,443 1,915,647.90 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  11,643,027.90 0.11 

      เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 137,540,757.54 1.30 

รวม เงินฝากออมทรัพย  137,540,757.54 1.30 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 595,443,943.75 5.63 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  595,443,943.75 5.63 

      

สินทรัพยอ่ืน  135,922,382.82 1.29 

หน้ีสินอ่ืน  (83,090,269.84) (0.79) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  10,574,284,121.99 100.00 

 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียด

เงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทาง

การเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ

ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  9 กมุภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

     

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 8,529,394,584.27 บาท   

    

  

 ในป 2558 และ 6,745,258,852.69 บาทในป 2557 3, 7, 8 

 

9,788,467,307.72  

 

9,840,201,603.06  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

732,984,701.29  

 

1,204,070,829.81  

 

 ลูกหน้ี  

     

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

215,612.90  

 

239,139.32  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

135,706,769.92  

 

    131,099,186.02  

   

 รวมสินทรัพย  

  

10,657,374,391.83  

 

11,175,610,758.21  

 

หน้ีสิน  

      

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน  

  

53,291,373.06  

 

462,143,556.02 

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

      11,927,025.95  

 

7,207,523.18 

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

17,329,093.87  

 

20,631,259.90 

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

542,776.96  

 

417,837.60 

   

 รวมหน้ีสิน  

  

83,090,269.84  

 

490,400,176.70  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

10,574,284,121.99  

 

10,685,210,581.51  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

2,764,196,422.36  

 

2,417,762,877.14  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

  3,780,913,202.39  

 

2,779,656,533.61  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

4,029,174,497.24  

 

5,487,791,170.76  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

10,574,284,121.99  

 

10,685,210,581.51  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

38.2544  

 

44.1946  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

276,419,642.1920  

 

241,776,287.6769  

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

      352,024,728.75                       3.60  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  9,711,027       352,024,728.75                       3.60  

  

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

   1,899,230,975.00                     19.40  

   

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ          1,982,300        302,300,750.00                       3.09  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย          3,469,800        522,204,900.00                       5.33  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน         4,495,300        162,954,625.00                       1.66  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย          4,232,000        505,724,000.00                       5.17  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป          9,554,040        406,046,700.00                       4.15  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

      462,295,490.00                       4.72  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)          4,163,000        400,688,750.00                       4.09  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี         2,494,200          61,606,740.00                       0.63  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

      858,628,515.52                       8.77  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย          1,155,680        414,889,120.00                       4.24  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ      107,649,392        297,112,321.92                       3.03  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต       13,091,703        146,627,073.60                       1.50  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

      292,995,000.00                       2.99  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา          1,723,500        292,995,000.00                       2.99  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   

  

วัสดกุอสราง 

 

   1,263,953,440.00                     12.91  

  
 

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค       64,653,200        271,543,440.00                       2.77  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย          1,520,800        699,568,000.00                       7.15  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง            918,000        292,842,000.00                       2.99  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

      697,225,992.00                       7.13  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา          6,555,000        308,085,000.00                       3.15  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท       21,935,600        350,969,600.00                       3.59  

   

บมจ.สัมมากร        10,662,400          38,171,392.00                       0.39  

  

ทรัพยากร 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

   1,397,849,968.75                     14.28  

  
 

บมจ.บานปู        14,269,600        228,313,600.00                       2.33  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก        27,465,700        318,602,120.00                       3.25  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา          1,975,100        299,227,650.00                       3.06  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม          6,378,255        365,155,098.75                       3.73  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้          3,927,400        186,551,500.00                       1.91  

  

บริการ 

   

  

พาณิชย 

 

      852,915,224.80                       8.72  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร          2,377,200        480,194,400.00                       4.91  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร        54,811,886        372,720,824.80                       3.81  

  

การแพทย 

 

      623,216,120.00                       6.36  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ       16,034,400        357,567,120.00                       3.65  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร          1,259,000        265,649,000.00                       2.71  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

      353,232,700.00                       3.61  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด        11,581,400        353,232,700.00                       3.61  

  

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

      350,217,725.00                       3.58  

  
 

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส          9,796,300        350,217,725.00                       3.58  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

      373,038,400.00                       3.81  

  
 

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส          2,454,200        373,038,400.00                       3.81  

รวมหุนสามัญ 

 

   9,776,824,279.82                     99.88  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี         1,247,100            9,727,380.00                       0.10  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล             361,443            1,915,647.90                       0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 

        11,643,027.90                       0.12  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 8,529,394,584.27 บาท)    9,788,467,307.72                   100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

   

 

หุนสามัญ 

   

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

    267,463,982.50                2.72  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  8,229,661        267,463,982.50                      2.72  

  

ธุรกิจการเงนิ 

   

  

ธนาคาร 

 

 2,132,503,350.00              21.67  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย      3,196,600         732,021,400.00                      7.44  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน       3,869,700         152,853,150.00                      1.55  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย      4,278,800         778,741,600.00                      7.91  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป    11,032,640         468,887,200.00                      4.77  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

 

    434,158,700.00                4.42  

   

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)       3,162,400         343,120,400.00                      3.49  

   

บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี      2,494,200           91,038,300.00                      0.93  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

 

    728,497,460.58                7.40  

   

บมจ.กรุงเทพประกันภัย       1,018,580         372,800,280.00                      3.79  

   

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ     84,388,592         264,980,178.88                      2.69  

   

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต      6,526,403           90,717,001.70                      0.92  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

   

  

ยานยนต 

 

    285,203,800.00                2.90  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา       1,411,900         285,203,800.00                      2.90  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

   
  

วัสดกุอสราง 

 

 1,229,853,400.00              12.50  

   

บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค      3,658,800         206,722,200.00                      2.10  

   

บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง          711,200         308,660,800.00                      3.14  

   

บมจ.ปูนซิเมนตไทย       1,594,800         714,470,400.00                      7.26  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

 

    605,668,810.00                6.15  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา       4,630,300         210,678,650.00                      2.14  

   

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท    16,548,600         364,069,200.00                      3.70  

   

บมจ.สัมมากร     10,662,400           30,920,960.00                      0.31  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

        
ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย มูลคายตุิธรรม(บาท) 

รอยละของ 
มูลคาเงินลงทุน 

  

ทรัพยากร 

   

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

 1,627,358,080.00              16.53  

   

บมจ.บานปู     12,383,300         308,344,170.00                      3.13  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก     25,459,000         274,957,200.00                      2.79  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา       1,975,100         330,829,250.00                      3.36  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม       4,531,955         507,578,960.00                      5.16  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้       3,500,400         205,648,500.00                      2.09  

  

บริการ 

   
  

พาณิชย 

 

    789,270,087.00                8.02  

   

บมจ.บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร       1,984,600         470,350,200.00                      4.78  

   

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร     38,656,956         318,919,887.00                      3.24  

  

การแพทย 

 

    451,326,320.00                4.59  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร       1,736,200         244,804,200.00                      2.49  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ    12,007,100         206,522,120.00                      2.10  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

 

    512,748,900.00                5.21  

   

บมจ.บีอีซ ีเวิลด     10,053,900         512,748,900.00                      5.21  

  

เทคโนโลยี 

   

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

 

    297,517,200.00                3.02  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส       7,829,400         297,517,200.00                      3.02  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

    476,874,900.00                4.85  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส       1,899,900         476,874,900.00                      4.85  

รวมหุนสามัญ 

 

 9,838,444,990.08              99.98  

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

   

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล           361,443              1,756,612.98                      0.02  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 6,745,258,852.69 บาท) 

 

 9,840,201,603.06             100.00  

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดเงินปนผล  

  

        322,289,057.80  

 

      274,970,043.12  

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

            1,091,750.20  

 

          1,777,059.70  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                   1,537.12  

 

                 1,924.00  

  

 รวมรายได  

  

        323,382,345.12  

 

      276,749,026.82  

 คาใชจาย  

 

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

        187,747,140.83  

 

      152,226,965.36  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

            3,334,261.44  

 

          2,826,449.27  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

          13,337,046.19  

 

        11,305,797.01  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                 86,200.00  

 

               86,200.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

            5,938,927.33  

 

          4,774,522.03  

  

 รวมคาใชจาย  

  

        210,443,575.79  

 

      171,219,933.67  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

        112,938,769.33  

 

      105,529,093.15  

         

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

        264,314,584.07  

 

        40,180,812.35  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

    (1,835,870,026.92) 

 

   1,090,706,824.79  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

    (1,571,555,442.85) 

 

   1,130,887,637.14  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

 

    (1,458,616,673.52) 

 

   1,236,416,730.29  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

  

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

        112,938,769.33  

 

      105,529,093.15  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

        264,314,584.07           40,180,812.35  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

    (1,835,870,026.92)     1,090,706,824.79  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน  

 

    (1,458,616,673.52) 

 

   1,236,416,730.29  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

     2,024,667,930.61  

 

   2,362,906,391.79  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

       (676,977,716.61) 

 

     (644,150,049.82) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

     1,347,690,214.00  

 

   1,718,756,341.97  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

       (110,926,459.52) 

 

   2,955,173,072.26  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

   10,685,210,581.51  

 

   7,730,037,509.25  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

   10,574,284,121.99  

 

 10,685,210,581.51  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

    241,776,287.6769  

 

  203,626,776.9209  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

      50,492,873.9728  

 

    53,252,288.9007  

 

หัก  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(15,849,519.4577) 

 

(15,102,778.1447) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

    276,419,642.1920  

 

  241,776,287.6769  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

    (1,458,616,673.52) 

 

   1,236,416,730.29  

 

 ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

  

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

    (2,105,629,075.67) 

 

  (1,889,010,862.80) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

        585,807,928.16  

 

      278,549,265.58  

 

 การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

                 23,526.42  

 

             456,378.29  

 

 การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

           (4,607,583.90) 

 

       (46,701,297.02) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

       (408,852,182.96) 

 

      458,547,454.55  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

            4,719,502.77  

 

         (2,989,289.99) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

           (3,302,166.03) 

 

          6,392,813.85  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

               124,939.36  

 

               84,567.18  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

       (264,314,584.07) 

 

       (40,180,812.35) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

     1,835,870,026.92  

 

  (1,090,706,824.79) 

   

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

    (1,818,776,342.52) 

 

  (1,089,141,877.21) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

     2,024,667,930.61  

 

   2,362,906,391.79  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

       (676,977,716.61) 

 

     (644,150,049.82) 

   

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

     1,347,690,214.00  

 

   1,718,756,341.97  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

       (471,086,128.52) 

 

      629,614,464.76  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

     1,204,070,829.81  

 

      574,456,365.05  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

        732,984,701.29  

 

   1,204,070,829.81  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

    

บาท 

    

 2558   2557   2556   2555   2554   2553  

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

       มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป         44.1946         37.9617        39.9389        26.0368        23.8994        16.6127  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

      

 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ*          0.4583           0.5105          0.4415          0.4398          0.6307          0.5994  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน**          1.0761           0.2033          2.8353          2.5010          1.4498          1.2846  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (7.4746)          5.5191  (5.2540)       10.9613          0.0569          5.4027  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (5.9402)          6.2329  (1.9772)       13.9021          2.1374          7.2867  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป         38.2544         44.1946        37.9617        39.9389        26.0368        23.8994  

           อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)           (14.05)            14.04  

          

(5.08)           43.38              8.71            36.32  

           อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)     10,574,284    10,685,211     7,730,038     7,332,791     4,860,275     4,608,438  

 อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)               2.03               1.94              1.88              1.87              1.85              1.85  

 อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคา

สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)***               5.66               3.60            10.14            11.03            10.32            11.28  

 อัตราสวนของจํานวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อ

ขายเงินลงทุนระหวางป ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัว

เฉล่ียระหวางป (%)****            25.93             24.62            29.22            31.76            21.53            40.22  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

        *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

 **   ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

  ***   รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

 ****  ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

 ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

 กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 ปจจุบันมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท (แบงเปน 500 

ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุนโดยมีธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

 กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีวัตถุประสงคท่ีจะลงทุนใน

หลักทรัพยประเภทตราสารแหงทุน ซึ่งมีสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืน ๆ  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก)   กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข)   มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ 

          รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

235



   

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 

 (ปรับปรุง 2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6  

(ปรับปรุง 2558) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8  

(ปรับปรุง 2558) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 
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- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุดของ

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนโดยผูจัดการกองทุน 

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนด 

 กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

 ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับตั้งแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

 รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี  

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว     

4. กําไรสะสมตนป     

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 47) 778,213,349.35  672,684,256.20 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 47) 1,614,635,071.04  1,574,454,258.69 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ต.ค. 47) 3,094,942,750.37  2,004,235,925.58 

กําไรสะสมตนป 5,487,791,170.76  4,251,374,440.47 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.73 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 (เดมิเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.055 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.12 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 595,443,943.75  1,067,421,349.90  0.05  0.10 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 137,540,757.54  136,649,479.91  0.50  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 732,984,701.29  1,204,070,829.81     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

2,691.44 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 2,167.56 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 25.93 (ป 2557 : รอยละ 24.62) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 187,747,140.83  152,226,965.36  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 13,337,046.19  11,305,797.01  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากัด    

  คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 15,863,022.80  16,303,580.52 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 1,100,325.29  1,185,714.91 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกบักองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 
  ซื้อเงินลงทุน 4,142,090.00  - 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

 มูลคายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 เน่ืองจากกองทุนลงทุนในตราสารทุน ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดจึงไมสงผลกระทบตอกองทุน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี  

 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

 กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

 กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวน

ของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ
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ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร  ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

 การบริหารความเส่ียง 

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10.  การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุน 9 กุมภาพันธ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242



   

รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส  

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น  

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว ไมมกีารถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน  5.3% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

 

1 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

4 บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

5 บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

16 บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 

17 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีนแวล ู
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดของกองทนุ 

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน และตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง

ทุน  รวมท้ังตราสารแหงหน้ี ท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพยหรือ ตราสาร

แหงหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศท่ีเปนเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยหรือหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสังหาริมทรัพย(REITs)หรือหนวย

ของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใต

หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังน้ี ผูจัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธการ

ลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะได โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยเปน

สําคัญ 
  

นโยบายกายจายเงินปนผล   โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

  

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู อันมี บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบป

บัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน

แวลู โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558       มูลคาทรัพยสินสุทธิ  539,314,833.69 บาท      มูลคาหนวยลงทุน 31.6881 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ 

(%) 

เกณฑมาตรฐาน 1  

(%) 

เกณฑมาตรฐาน 2 

 (%) 

เกณฑมาตรฐาน 3  

(%) 

3 เดือน -1.14  -2.89  -2.79  -1.71  

6 เดือน -2.94 -7.00 -6.39 -4.35 

12 เดอืน -3.68 -6.13 -4.64 -3.37 

3 ป 6.00 2.23 7.28 8.50 

5 ป 52.17 23.80 35.09 35.91 

ตั้งแตตนป -3.68 -6.13 -4.64 -3.37 

ตั้งแตจัดตัง้ (13 พ.ย. 46) 216.89 84.23 134.16 112.38 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

เกณฑมาตรฐาน 1 (เกณฑมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน AIMC) : SET Index 50% ดชันี Thai BMA Government Bond 

(Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของ BBL 

KBANK และ SCB 25% 

เกณฑมาตรฐาน 2: SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบ้ีย เงินฝาก

เฉลยี่ ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลาน บาท ระยะเวลา 1 ป ของ BBL KBANK และ SCB 25% 

เกณฑมาตรฐาน 3 (เกณฑมาตรฐานตามสดัสวนการลงทนุจริง):SET Index 35% ดัชนี Thai BMA Government Bond 

(Total Return Index) 32.5% และอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของ BBL 

KBANK และ SCB 32.5% 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 7,100,040.89 1.07 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 213,001.19 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 710,004.00 0.11 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 190,521.56 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 8,213,567.64 1.24 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  661,887,681.43 บาท 

              

 

คานายหนา    

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อบริษัทนายหนา จํานวนเงิน (บาท) รอยละของคานายหนาท้ังหมด 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 46,858.87 30.98 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 27,334.38 18.07 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 26,947.82 17.81 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 14,222.61 9.40 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 10,898.98 7.20 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 9,817.65 6.49 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 6,361.68 4.20 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 6,263.74 4.14 

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 2,593.37 1.71 

รวมคานายหนาทั้งหมด 151,299.10 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

136,052 

 

4,931,885.00 0.91 

 ธุรกิจการเงิน      

 ธนาคาร      

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 

30,800 

 

4,697,000.00 0.87 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

52,000 

 

7,826,000.00 1.44 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 

 

92,800 

 

3,364,000.00 0.62 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 

 

68,800 

 

8,221,600.00 1.51 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

 

94,500 

 

4,016,250.00 0.74 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

 

79,000 

 

7,603,750.00 1.40 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี

 

310,100 

 

2,821,910.00 0.52 

 ประกันภัยและประกันชวีิต      

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 

32,920 

 

11,818,280.00 2.18 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 

 

2,018,480 

 

5,571,004.80 1.03 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 

 

236,925 

 

2,653,560.00 0.49 

 สินคาอุตสาหกรรม      

 ยานยนต      

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 

 

32,200 

 

5,474,000.00 1.01 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง      

 วัสดกุอสราง      

  บมจ. ไดนาสตี้เซรามคิ 

 

1,774,240 

 

7,451,808.00 1.37 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 

16,300 

 

5,199,700.00 0.96 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 

 

23,300 

 

10,718,000.00 1.97 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย      

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

 

122,600 

 

5,762,200.00 1.06 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท 

 

578,500 

 

9,256,000.00 1.70 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บมจ.บานปู 

 

246,800 

 

3,948,800.00 0.73 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 511,400 

 

5,932,240.00 1.09 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 

 

46,900 

 

7,105,350.00 1.31 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 

124,700 

 

7,139,075.00 1.31 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 

 

81,900 

 

3,890,250.00 0.72 

 บริการ      

 พาณิชย      

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 

 

52,700 

 

10,645,400.00 1.96 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 

1,028,173 

 

6,991,576.40 1.29 

 การแพทย      

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

 

306,400 

 

6,832,720.00 1.26 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 

18,200 

 

3,840,200.00 0.71 

 สื่อและสิ่งพิมพ      

  บมจ. อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง  

 

109,681 

 

981,644.95 0.18 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 

 

257,400 

 

7,850,700.00 1.45 

 เทคโนโลยี      

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส      

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

 

187,200 

 

6,692,400.00 1.23 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 

51,600 

 

7,843,200.00 1.44 

รวม หุนสามัญ    187,080,504.15 34.46 

        

ใบสําคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

8,264 

 

43,799.20 0.01 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    43,799.20 0.01 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟทช เรทติ้งส 15,000 15,000,000.00 15,648,635.25 2.88 

  CABEI162A AAA/ฟทช เรทติ้งส 1,000 1,000,000.00 1,020,243.35 0.19 

  EXAT163A 

 

7,000 7,000,000.00 7,106,344.00 1.31 

  GGLB189A 

 

3,500 3,500,000.00 3,741,372.15 0.69 

  KEXIM163A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 10,000 10,000,000.00 10,139,053.80 1.87 

  KEXIM183A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 2,000 2,000,000.00 2,101,709.90 0.39 

  LB167A 

 

5,000 5,000,000.00 5,225,757.35 0.96 

  LB16NA 

 

20,000 20,000,000.00 20,554,757.20 3.79 

  LB176A 

 

13,500 13,500,000.00 13,867,783.61 2.55 

  LB17OA 

 

5,000 5,000,000.00 5,141,122.60 0.95 

  LB183B 

 

5,500 5,500,000.00 6,001,709.90 1.11 

  LB193A 

 

15,000 15,000,000.00 15,966,465.45 2.94 

  LB196A 

 

20,000 20,000,000.00 21,469,604.20 3.95 

  LB198A 

 

500 500,000.00 575,722.67 0.11 

  LB19DA 

 

500 500,000.00 569,614.85 0.10 

  LB213A 

 

15,500 15,500,000.00 18,474,677.85 3.40 

  LB21DA 

 

8,000 8,000,000.00 8,646,918.96 1.59 

  LB233A 

 

10,500 10,500,000.00 12,841,497.80 2.37 

  LB236A 

 

12,500 12,500,000.00 13,559,027.25 2.50 

  LB244A 

 

500 500,000.00 579,343.83 0.11 

  LB25DA 

 

9,500 9,500,000.00 10,636,461.07 1.96 

  LB267A 

 

5,000 5,000,000.00 6,811,556.35 1.25 

  LB27DA 

 

4,500 4,500,000.00 4,878,312.58 0.90 

  LB283A 

 

500 500,000.00 657,539.67 0.12 

  LB296A 

 

9,000 9,000,000.00 11,164,051.26 2.06 

  LB326A 

 

10,500 10,500,000.00 11,436,486.08 2.11 

  LB416A 

 

3,000 3,000,000.00 3,138,904.11 0.58 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

  LB446A 

 

6,500 6,500,000.00 7,778,999.42 1.43 

  LBA37DA 

 

6,500 6,500,000.00 7,589,593.51 1.40 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   225,500,000.00 247,323,266.02 45.57 

        

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  BOT161A 

 

25,000 25,000,000.00 25,355,251.00 4.67 

  BOT163A 

 

10,000 10,000,000.00 10,136,400.40 1.87 

  CB16317A 

 

5,000 5,000,000.00 4,985,001.30 0.92 

  CB16331A 

 

5,000 5,000,000.00 4,982,248.20 0.92 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย   45,000,000.00 45,458,900.90 8.38 

        

หุนกู      

  BH16DA A/ทริส เรทติ้ง 23,500 23,500,000.00 24,065,423.40 4.43 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 3,000 3,000,000.00 3,029,169.57 0.56 

  EB209A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 4,000 4,000,000.00 4,075,912.44 0.75 

  GLOW259A A+/ทริส เรทติ้ง 2,000 2,000,000.00 2,107,530.70 0.39 

  HANA192A AA+/เอส แอนด พี 500 500,000.00 539,286.50 0.10 

  HMPRO182A A+/ทริส เรทติ้ง 3,500 3,500,000.00 3,610,146.13 0.66 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,001,551.12 0.37 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 5,000 5,000,000.00 5,047,942.10 0.93 

  MINT205A A+/ทริส เรทติ้ง 2,000 2,000,000.00 2,023,169.46 0.37 

รวม หุนกู   45,500,000.00 46,500,131.42 8.56 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  

 

2,053,363.62 0.38 

รวม เงินฝากออมทรัพย    2,053,363.62 0.38 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  

 

15,790,489.77 2.91 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    15,790,489.77 2.91 

        

สินทรัพยอ่ืน    126,920.71 0.02 

หน้ีสินอ่ืน    (1,467,315.01) (0.27) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    542,910,060.78 100.00 

 

 

สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิต 

 

ทริสเรทติ้ง ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก 

AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป และแตละ

สัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ

ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
     
AA มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA   
     
A มีความเส่ียงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา  
     
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความ

ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอ

ลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา     

BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะ

ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถใน

การชําระหน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ   
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B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
     
C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน 

โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได   
     
D       เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทาย เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

ฟทช เรทติ้ง  

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

AAA(tha)  

'AAA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความ

นาเชื่อถือน้ีจะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน

ประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล  

AA(tha)  

'AA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของ

ประเทศไทยเพียงเล็กนอย  

A(tha)  

'A' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตรา

สารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BBB(tha)  

'BBB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไป

ไดมากวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BB(tha)  

'BB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  

B(tha)  

'B' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆในประเทศไทย การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  
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CCC(tha), CC(tha), C(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร

หรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อถือน้ีจะ

มอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดย

ปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมี

สัญลักษณ “+” แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเชื่อถือท่ีกําหนด  

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออก

ตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือท่ีสูงกวา  

F3(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ

กับผูออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะมีความไมแนนอนมาก

ขึ้นไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกวา  

B(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออก

ตราสารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

การเงินในทางลบระยะส้ัน  

C(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและ

สภาพการณทางเศรษฐกิจเทาน้ัน  

D(tha)  

แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น  

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถอืทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับ

ประเทศหน่ึงๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดบัความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือใน
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ระยะยาวและจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะส้ันนอกเหนือจาก “F1(tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุน

ทราบวามีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลยนแปลงดังกลาว 

สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้

แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น

ปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ  

 

มูดี้ส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหน้ี 

Aaa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aaa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด และมี

ความเส่ียงในระดับต่ํามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Aa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูง และมีความเส่ียง

ในระดับต่ํามากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

A - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ A สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงกวาระดับปาน

กลาง และมีความเส่ียงในระดับต่ําท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Baa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Baa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง 

และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง และอาจมีปจจัยพิเศษบางประการท่ีนําไปสูการเก็งกําไรใน

ตลาดได 

Ba - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ba สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

B - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ B สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวาเปนตราสารท่ีสรางการเก็งกําไรในตลาด และมี

ความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

Caa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Caa  สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา และมีความ

เส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Ca  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ca สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีสรางการเก็งกําไรสูงในตลาด และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการ

ผิดสัญญาชําระหน้ีมาก 

C  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ C สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาชําระหน้ีข้ึนแลว และมีโอกาสนอยท่ีจะ

กลับมาชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียได 

หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมขอมูลในการจัดอันดับ อาจใชเลข 1, 2 และ 3 กํากับตอทายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแตอันดับ Aa ถึง 

Caa   การกํากับดวยเลข 1 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน   

การกํากับดวยเลข 2 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน   และ

การกํากับดวยเลข 3 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพต่ําท่ีสุดในอันดับน้ัน 

 

เอส แอนด พี เรทติ้ง ความหมายโดยท่ัวไปของอันดับความนาเชื่อถือ สรุปไดดังน้ี 

'AAA' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีสูงสุด เปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงท่ีสุด 

'AA' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีระดับสูงมาก 
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'A' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีระดับสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดีและสถานการณท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

'BBB' - ผูออกตราสารหน้ี มีความสามารถในการชําระหน้ีในระดับปานกลาง และจะไดรับผลกระทบมากกวาจากภาวะเศรษฐกิจท่ี

มีการเปล่ียนแปลง 

'BBB-' - นักลงทุนพิจารณาวาเปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีต่ําท่ีสุดของกลุมตราสารหน้ีท่ีอยูในระดับ Investment grade  

'BB+' - นักลงทุนพิจารณาวาเปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีสูงท่ีสุดของกลุมตราสารหน้ีท่ีอยูในระดับ Speculative grade  

'BB' - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ี ในระยะส้ันจะไดรับผลกระทบจากสถานการณนอยกวา แตจะยังไดรับผลกระทบอยางตอเน่ืองจาก

ภาวะการเปล่ียนแปลงทางดานธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ 

'B' - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีจะไดรับผลกระทบจากสถานการณมาก เมื่อมีภาวะการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ 

แตยังมีความสามารถในการชําระหน้ีอยู 

‘CCC’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีในปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ และตองอาศัยปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยทาง

ธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ เพ่ือใหมีความสามารถในการชําระหน้ี 

‘CC’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีในปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆมาก 

‘C’ - ผูออกตราสารหน้ีระดับน้ีปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบจากสถานการณมาก โดยเฉพาะกับการทําหนาท่ีในการชําระหน้ีและ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ 

‘D’ - เปนระดับท่ีมีการผิดนัดการชําระหน้ี 

หมายเหตุ - ในกลุมท่ีมีอันดับจาก ‘AA’ ถึง ‘CCC’ อาจมีการแสดงสถานะท่ีแตกตางกันไดระหวางตราสารในกลุมอันดับเดียวกัน 

โดยการเติบเคร่ืองหมาย + หรือ – ขางหนา 

 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนแวลู ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงิน

ลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงิน

ท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนแวลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการ

ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  4 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

      

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 553,346,157.78 บาท ในป 2558 

  

  

และ 731,908,617.27 บาท ในป 2557)  3, 7, 8 

 

     524,014,027.56  

 

     739,289,660.31  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

       17,843,853.39  

 

       32,993,753.26  

 

 ลูกหน้ี  

      

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

         2,399,494.84  

 

         3,227,829.61  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

            120,000.00  

 

            124,378.08  

  

 รวมสินทรัพย  

  

     544,377,375.79  

 

     775,635,621.26  

 หน้ีสิน  

      

 

เจาหน้ี 

     

  

จากการซื้อเงินลงทุน 

  

                           -    

 

            576,176.09  

  

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

            827,443.27  

 

              10,473.01  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

            623,076.26  

 

            911,271.46  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

              16,795.48  

 

              20,333.10  

  

 รวมหน้ีสิน  

  

         1,467,315.01  

 

         1,518,253.66  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     542,910,060.78  

 

     774,117,367.60  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

     170,601,064.55  

 

     235,953,946.20  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

     202,086,758.20  

 

     349,693,687.99  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

     170,222,238.03  

 

     188,469,733.41  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     542,910,060.78  

 

     774,117,367.60  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                 31.8233  

 

                 32.8079  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

   17,060,106.4590  

 

   23,595,394.6176  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

   

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/เงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

     

 

หุนสามัญ 

     

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

   

       4,931,885.00           0.94  

   

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

136,052          4,931,885.00           0.94  

  

ธุรกิจการเงนิ 

     

  

ธนาคาร 

   

     28,124,850.00           5.37  

   

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

  

30,800          4,697,000.00           0.90  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  

  

52,000          7,826,000.00           1.49  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  

  

92,800          3,364,000.00           0.64  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  

  

68,800          8,221,600.00           1.57  

   

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป  

  

94,500          4,016,250.00           0.77  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

   

     10,425,660.00           1.99  

   

บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  

 

79,000         7,603,750.00           1.45  

   

บมจ. กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  

 

310,100         2,821,910.00           0.54  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

   

     20,042,844.80           3.82  

   

บมจ. กรุงเทพประกันภัย  

  

32,920        11,818,280.00           2.26  

   

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ  

  

2,018,480          5,571,004.80           1.06  

   

บมจ. ไทยรีประกันชีวติ  

  

236,925          2,653,560.00           0.51  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

     

  

ยานยนต 

   

       5,474,000.00           1.04  

   

บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา  

  

32,200          5,474,000.00           1.04  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

     

  

วัสดกุอสราง 

   

     23,369,508.00           4.46  

   

บมจ. ไดนาสตี้เซรามคิ  

  

1,774,240          7,451,808.00           1.42  

   

บมจ. ปูนซิเมนตไทย  

  

23,300        10,718,000.00           2.05  

   

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง  

  

16,300          5,199,700.00           0.99  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

   

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/เงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

 

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

   

     15,018,200.00           2.87  

   

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา  

  

122,600          5,762,200.00           1.10  

   

บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  

 

578,500          9,256,000.00           1.77  

  

ทรัพยากร 

     

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

   

     28,015,715.00           5.35  

   

บมจ. บานปู  

  

246,800          3,948,800.00           0.75  

   

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก  511,400          5,932,240.00           1.13  

   

บมจ. ผลิตไฟฟา  

  

46,900          7,105,350.00           1.36  

   

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  

 

124,700          7,139,075.00           1.36  

   

บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้  

  

81,900          3,890,250.00           0.74  

  

บริการ 

     

  

พาณิชย 

   

     17,636,976.40           3.37  

   

บมจ. บ๊ิกซ ีซูเปอรเซ็นเตอร  

  

52,700        10,645,400.00           2.03  

   

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  

  

1,028,173          6,991,576.40           1.33  

  

 การแพทย 

   

     10,672,920.00           2.04  

   

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  

  

306,400          6,832,720.00           1.30  

   

บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

  

18,200          3,840,200.00           0.73  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

   

       8,832,344.95           1.69  

   

บมจ. อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง  

 

109,681             981,644.95           0.19  

   

บมจ. บีอีซี เวิลด  

  

257,400          7,850,700.00           1.50  

  

เทคโนโลยี 

     

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

   

       6,692,400.00           1.28  

   

บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  

  

187,200          6,692,400.00           1.28  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

       7,843,200.00           1.50  

   

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  

  

51,600          7,843,200.00           1.50  

 

รวมหุนสามัญ 

   

   187,080,504.15         35.70  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

   

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/เงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

 

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

     

   

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

  

8,264               43,799.20           0.01  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   

           43,799.20           0.01  

       

 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

     

   

BOT163A 1/03/2559 3.220    10,000,000.00        10,028,773.00           1.91  

   

BOT161A 14/01/2559 2.950    25,000,000.00        25,009,737.25           4.77  

   

CB16317A 17/03/2559 -      5,000,000.00          4,985,001.30           0.95  

   

CB16331A 31/03/2559 -      5,000,000.00          4,982,248.20           0.95  

 

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

 45,005,759.75           8.59  

       

 

พันธบตัรรัฐบาล 

     

   

ADB169A 18/09/2559 5.540    15,000,000.00        15,409,580.40           2.94  

   

CABEI162A 17/02/2559 4.510      1,000,000.00          1,003,315.40           0.19  

   

EXAT163A 15/03/2559 3.695      7,000,000.00          7,029,811.95           1.34  

   

GGLB189A 26/09/2561 4.015      3,500,000.00          3,704,027.15           0.71  

   

KEXIM163A 11/03/2559 3.430    10,000,000.00        10,033,804.50           1.91  

   

KEXIM183A 11/03/2561 3.810      2,000,000.00          2,078,327.98           0.40  

   

LB167A 27/07/2559 5.400      5,000,000.00          5,108,880.65           0.97  

   

LB16NA 18/11/2559 4.125    20,000,000.00        20,455,305.20           3.90  

   

LB176A 16/06/2560 3.250    13,500,000.00        13,848,550.70           2.64  

   

LB17OA 10/10/2560 2.800      5,000,000.00          5,109,287.00           0.98  

   

LB183B 13/03/2561 5.125      5,500,000.00          5,916,761.24           1.13  

   

LB193A 8/03/2562 3.450    15,000,000.00        15,803,417.55           3.02  

   

LB196A 13/06/2562 3.875    20,000,000.00        21,429,261.80           4.09  

   

LB198A 13/08/2562 5.500         500,000.00             565,099.38           0.11  

   

LB19DA 3/12/2562 5.375         500,000.00             567,479.57           0.11  

   

LB213A 31/03/2564 5.850    15,500,000.00        18,243,642.91           3.48  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

       

   

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/เงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

 

   

LB21DA 17/12/2564 3.650      8,000,000.00          8,634,918.96           1.65  

   

LB233A 13/03/2566 5.500    10,500,000.00        12,667,456.73           2.42  

   

LB236A 16/06/2566 3.625    12,500,000.00        13,539,164.25           2.58  

   

LB244A 9/04/2567 4.500         500,000.00             574,165.75           0.11  

   

LB25DA 12/12/2568 3.850      9,500,000.00        10,616,419.96           2.03  

   

LB267A 7/07/2569 6.150      5,000,000.00          6,661,597.45           1.27  

   

LB27DA 17/12/2570 3.580      4,500,000.00          4,871,692.04           0.93  

   

LB283A 13/03/2571 5.670         500,000.00             648,995.83           0.12  

   

LB296A 22/06/2572 4.875      9,000,000.00        11,152,030.68           2.13  

   

LB326A 25/06/2575 3.775    10,500,000.00        11,428,884.39           2.18  

   

LB416A 14/06/2584 3.800      3,000,000.00          3,133,282.20           0.60  

   

LB446A 29/06/2587 4.675      6,500,000.00          7,776,501.79           1.48  

   

LBA37DA 12/12/2580 4.260      6,500,000.00          7,574,420.88           1.45  

 

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

   245,586,084.29         46.87  

        

 

หุนกู 

      

   

BH16DA 20/12/2559 4.130    23,500,000.00        24,033,514.86           4.59  

   

CPN188A 6/08/2561 2.140      3,000,000.00          3,003,137.79           0.57  

   

EB209A 30/09/2563 3.080      4,000,000.00          4,044,521.76           0.77  

   

GLOW259A 3/09/2568 3.950      2,000,000.00          2,081,558.10           0.40  

   

HANA192A 15/02/2562 4.490         500,000.00             530,798.55           0.10  

   

HMPRO182A 24/02/2561 3.050      3,500,000.00          3,572,125.59           0.68  

   

MBTH18DA 3/12/2561 2.160      2,000,000.00          1,998,118.80           0.38  

   

MHBK189A 28/09/2561 2.330      5,000,000.00          5,017,620.20           0.96  

   

MINT205A 22/05/2563 3.050      2,000,000.00          2,016,484.52           0.38  

 

รวมหุนกู 

   

     46,297,880.17           8.84  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 553,346,157.78 บาท) 

  

 524,014,027.56     100.00  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

         

 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/

เงินตน 
มูลคายตุิธรรม (บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

หลักทรัพยจดทะเบียน 

     

 

หุนสามัญ 

     

  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     

  

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

   

      6,194,272.50        0.84  

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  

  

190,593           6,194,272.50          0.84  

  

ธุรกิจการเงิน 

     

  

ธนาคาร 

   

     38,599,800.00        5.22  

   

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  

  

61,400         14,060,600.00          1.90  

   

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  

  

92,800           3,665,600.00          0.50  

   

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  

  

84,800         15,433,600.00          2.09  

   

บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

  

128,000           5,440,000.00          0.74  

  

เงินทุนและหลักทรัพย 

   

     12,018,230.00        1.63  

   

บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

 

79,900           8,669,150.00          1.17  

   

บมจ. กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส 

 

310,100           3,349,080.00          0.45  

  

ประกันภัยและประกันชวีิต 

   

     23,104,494.70        3.13  

   

บมจ. กรุงเทพประกันภัย   

  

40,120         14,683,920.00          1.99  

   

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ     

  

2,141,980           6,725,817.20          0.91  

   

บมจ. ไทยรีประกันชีวติ  

  

121,925           1,694,757.50          0.23  

  

สินคาอุตสาหกรรม 

     

  

ยานยนต 

   

      8,423,400.00        1.14  

   

บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา   

  

41,700           8,423,400.00          1.14  

  

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

     
  

วัสดกุอสราง 

   

     28,540,900.00        3.86  

   

บมจ. ไดนาสตี้เซรามคิ  

  

127,000           7,175,500.00          0.97  

   

บมจ. ปูนซิเมนตไทย   

  

31,900         14,291,200.00          1.93  

   

บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง   

  

16,300           7,074,200.00          0.96  

  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย 

   

     18,725,450.00        2.53  

   

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

  

125,500           5,710,250.00          0.77  

   

บมจ.แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท 

  

591,600         13,015,200.00          1.76  
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กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

         

 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/

เงินตน 
มูลคายตุิธรรม (บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

  

ทรัพยากร 

     

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 

   

     44,373,695.00        6.00  

   

บมจ.บานปู 

  

246,400           6,135,360.00          0.83  

   

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 857,700           9,263,160.00          1.25  

   

บมจ.ผลิตไฟฟา   

  

57,700           9,664,750.00          1.31  

   

บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม   121,900         13,652,800.00          1.85  

   

บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้   

  

96,300           5,657,625.00          0.77  

  

บริการ 

     
  

พาณิชย 

   

     20,631,274.50        2.79  

   

บมจ.บ๊ิกซซีูเปอรเซ็นเตอร   

  

54,800         12,987,600.00          1.76  

   

บมจ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร 

  

926,506           7,643,674.50          1.03  

  

 การแพทย 

   

     11,706,460.00        1.58  

   

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

  

56,700           7,994,700.00          1.08  

   

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

  

215,800           3,711,760.00          0.50  

  

สื่อและสิ่งพิมพ 

   

     14,732,962.40        1.99  

   

บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 154,381           1,605,562.40          0.22  

   

บมจ.บีอีซี เวิลด  

  

257,400         13,127,400.00          1.78  

  

เทคโนโลยี 

     

  

ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส 

   

      9,215,000.00        1.25  

   

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส   

  

242,500           9,215,000.00          1.25  

  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     13,729,700.00        1.86  

   

บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส   

  

54,700         13,729,700.00          1.86  

 

รวมหุนสามัญ 

   

   249,995,639.10      33.82  

       

 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

     

   

บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

  

8,264                 40,163.04          0.01  

 

รวมใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   

           40,163.04        0.01  
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กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

         

 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/

เงินตน 
มูลคายตุิธรรม (บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

       

 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

     

   

BOT152A 24/02/2558 3.500 41,500,000         41,581,969.97          5.62  

   

BOT157A 16/07/2558 3.300 30,000,000         30,199,744.20          4.08  

   

BOT162B 24/02/2559 2.450 8,000,000           8,032,502.88          1.09  

   

CB15122A 22/01/2558 - 5,000,000           4,994,224.50          0.68  

   

CB15219B 19/02/2558 - 15,000,000         14,959,533.45          2.02  

   

CB15312B 12/03/2558 - 10,000,000           9,961,695.20          1.35  

   

CB15326A 26/03/2558 - 57,000,000         56,736,895.98          7.67  

   

CB15409A 9/04/2558 - 4,000,000           3,978,529.04          0.54  

   

CB15423A 23/04/2558 - 47,000,000         46,709,759.49          6.32  

 

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

   217,154,854.71      29.37  

       

 

พันธบตัรรัฐบาล 

     

   

ADB169A 18/09/2559 5.540 15,000,000         15,833,691.75          2.14  

   

CABEI162A 17/02/2559 4.510 1,000,000           1,022,899.08          0.14  

   

EXAT163A 15/03/2559 3.695 7,000,000           7,118,523.09          0.96  

   

GGLB189A 26/09/2561 4.020 10,500,000         10,969,745.75          1.48  

   

KEXIM163A 11/03/2559 3.430 10,000,000         10,107,348.00          1.37  

   

KEXIM183A 11/03/2561 3.810 2,000,000           2,060,931.58          0.28  

   

LB167A 27/07/2559 5.400 5,000,000           5,255,701.15          0.71  

   

LB16NA 18/11/2559 4.125 20,000,000         20,761,300.60          2.81  

   

LB17OA 10/10/2560 2.800 5,000,000           5,077,623.10          0.69  

   

LB176A 16/06/2560 3.250 17,000,000         17,461,899.69          2.36  

   

LB183B 13/03/2561 5.125 15,500,000         16,833,513.36          2.28  

   

LB193A 8/03/2562 3.450 15,000,000         15,594,396.90          2.11  

   

LB196A 13/06/2562 3.875 11,000,000         11,692,846.55          1.58  

   

LB198A 13/08/2562 5.500 500,000              567,725.77          0.08  

   

LB19DA 3/12/2562 5.375 500,000              568,845.66          0.08  
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กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 

         

 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนหุน/

เงินตน 
มูลคายตุิธรรม (บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

 

   

LB213A 31/03/2564 5.850 15,500,000         18,335,525.83          2.48  

   

LB21DA 17/12/2564 3.650 8,000,000           8,544,944.48          1.16  

   

LB233A 13/03/2566 5.500 10,500,000         12,698,130.06          1.72  

   

LB236A 16/06/2566 3.625 4,000,000           4,287,566.60          0.58  

   

LB244A 9/04/2567 4.500 500,000              567,139.28          0.08  

   

LB25DA 12/12/2568 3.850 500,000              550,203.54          0.07  

   

LB267A 7/07/2569 6.150 5,000,000           6,615,134.10          0.89  

   

LB27DA 17/12/2570 3.580 9,500,000           9,931,267.04          1.34  

   

LB283A 13/03/2571 5.670 500,000              631,937.45          0.09  

   

LB296A 22/06/2572 4.875 8,500,000         10,117,554.51          1.37  

   

LB326A 25/06/2575 3.775 10,500,000         10,740,586.50          1.45  

   

LB416A 14/06/2584 3.800 3,000,000           3,014,770.23          0.41  

   

LB446A 29/06/2587 4.675 6,500,000           7,441,314.21          1.01  

 

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

   234,403,065.86      31.71  

        

 

หุนกู 

      

   

BH16DA 20/12/2559 4.130 23,500,000         24,142,840.39          3.27  

   

HANA152A 17/02/2558 4.110 13,000,000         13,028,763.02          1.76  

   

HANA192A     15/02/2562 4.490 500,000              524,334.19          0.07  

 

รวมหุนกู 

   

     37,695,937.60        5.10  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 731,908,617.27 บาท) 

 

   739,289,660.31    100.00  
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดเงินปนผล  

  

           7,592,867.38  

 

         11,130,213.96  

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

         11,772,326.73  

 

         17,308,398.91  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                            -    

 

                       15.76  

  

 รวมรายได  

  

         19,365,194.11  

 

         28,438,628.63  

 คาใชจาย  

 

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

           7,100,040.89  

 

           9,974,814.14  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

              213,001.19  

 

              299,244.31  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

              710,004.00  

 

              997,481.36  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                61,000.00  

 

                61,200.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

              129,521.56  

 

              156,965.06  

  

 รวมคาใชจาย  

  

           8,213,567.64  

 

         11,489,704.87  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

         11,151,626.47  

 

         16,948,923.76  

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้น  

  

           7,314,051.41  

 

         (2,919,744.20) 

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้น  

  

       (36,713,173.26) 

 

         69,163,857.59  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึน้  

 

       (29,399,121.85) 

 

         66,244,113.39  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

 

       (18,247,495.38) 

 

         83,193,037.15  
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

         11,151,626.47  

 

         16,948,923.76  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน  

  

           7,314,051.41  

 

         (2,919,744.20) 

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

       (36,713,173.26) 

 

         69,163,857.59  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

       (18,247,495.38) 

 

         83,193,037.15  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

         86,037,272.78  

 

       349,671,005.74  

 

 มลูคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

     (298,997,084.22) 

 

     (878,782,320.10) 

 การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

     (212,959,811.44) 

 

     (529,111,314.36) 

 การลดลงของสินทรัพยสุทธใินระหวางป  

  

     (231,207,306.82) 

 

     (445,918,277.21) 

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

       774,117,367.60  

 

    1,220,035,644.81  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

       542,910,060.78  

 

       774,117,367.60  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     23,595,394.6176  

 

     40,428,528.9840  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       2,630,510.6124  

 

     10,785,829.2150  

 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(9,165,798.7710) 

 

(27,618,963.5814) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

     17,060,106.4590  

 

     23,595,394.6176  
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

       (18,247,495.38) 

 

         83,193,037.15  

    ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

 

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

     (347,246,631.80) 

 

  (1,108,797,956.97) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

       531,384,873.53  

 

    1,628,316,059.00  

 

 สวนเกินมูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี  

  

           1,738,269.17  

 

              813,330.06  

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

              828,334.77  

 

              (74,890.97) 

 

 การลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

                  4,378.08  

 

              870,647.63  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

            (576,176.09) 

 

              576,176.09  

 

 การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

              816,970.26  

 

                10,473.01  

 

 การลดลงในคาใชจายคางจาย  

  

            (288,195.20) 

 

            (454,534.16) 

 

 การลดลงในหน้ีสินอ่ืน  

  

                (3,537.62) 

 

              (13,945.90) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน  

  

         (7,314,051.41) 

 

           2,919,744.20  

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

         36,713,173.26  

 

       (69,163,857.59) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

       197,809,911.57  

 

       538,194,281.55  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

         86,037,272.78  

 

       349,671,005.74  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

     (298,997,084.22) 

 

     (878,782,320.10) 

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

     (212,959,811.44) 

 

     (529,111,314.36) 

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

       (15,149,899.87) 

 

           9,082,967.19  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

         32,993,753.26  

 

         23,910,786.07  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

         17,843,853.39  

 

         32,993,753.26  
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป       32.8079        30.1775        29.8923  22.4445     20.8244  16.1001  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ*         0.5483          0.5755          0.4089  0.4976       0.6006  0.5628  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน **         0.3814  (0.0906)         0.0315   3.5901       1.5774  1.5892  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (1.9143)         2.1455  (0.1552) 3.3601  (0.5579) 2.5723  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (0.9846)         2.6304          0.2852  7.4478       1.6201  4.7243  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป       31.8233        32.8079        30.1775  29.8923     22.4445    20.8244  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%)  (2.76)             8.94  (6.49) 29.49           7.71  26.52  

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)        542,910        774,117     1,220,036  100,348       96,686  103,774  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)             1.24              1.23              1.35  

         

1.38           1.40  

         

1.42  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%) ***             4.03              2.74              4.66  

       

17.54         11.80  

       

13.46  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) ****         221.08          185.24          247.78  

       

73.64         71.41  

     

113.52  

  

      

ขอมูลเพ่ิมเติม 

      * คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง

ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปดอเบอรดีนแวล ู

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปดอเบอรดีนแวลู 

กองทุนเปดอเบอรดีนแวลู (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2546 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 ลานหนวย 

มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน และนาย

ทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามท่ี

ประกาศ ก.ล.ต. กําหนด และไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ กองทุนมีวัตถุประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย

ประเภทตราสารแหงทุน และตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน รวมท้ังตราสารแหงหน้ี ท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และ

หลักทรัพยหรือตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศ โดยบริษัทจัดการจะลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังน้ีผูจัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

(ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรู

รายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด

ของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณขึ้นโดยผูจัดการกองทุน 

ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร โดยใชหลักเกณฑตามท่ีประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกําหนด 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

เงินปนผลรับรูเปนรายไดนับตั้งแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง   

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีสวนเกินและสวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวธิีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปนรายการ

ปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

การใชประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจายและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว  
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4. กําไรสะสมตนป     

   บาท 

 2558  2557 

รายไดจากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 13 พ.ย. 46) 76,369,945.57  59,421,021.81 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 13 พ.ย. 46) 104,718,744.80  107,638,489.00 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 13 พ.ย. 46) 7,381,043.04  (61,782,814.55) 

กําไรสะสมตนป 188,469,733.41  105,276,696.26 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.00 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.065 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.10 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 15,790,489.77  26,980,355.22  0.05  0.10 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 2,053,363.62  6,013,398.04  0.50  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 17,843,853.39  32,993,753.26     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

878.63 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 2,737.11 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 132.75 (ป 2557 : รอยละ 294.05) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 
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  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 7,100,040.89  9,974,814.14  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 710,004.00  997,481.36  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากดั    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 493,284.80  748,096.92 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 49,328.44  74,809.67 

กองทุนมีรายการเกี่ยวของกันกับกองทุนอ่ืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี   31 

ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

ขายเงินลงทุน 3,745,530.00  - 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายตุิธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ันอีกท้ังสินทรัพย

สวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม  โดยถือราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อ

วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี

สาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 
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ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ   

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกดิจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมอืทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยู

กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ

ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามี

ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิล แคปปตอล  

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท  

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว  

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ  

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 27.9% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
5. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
6. บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
7. บริษัทหลักทรัพย เคที ซมีิโก จํากดั 
8. บริษัทหลักทรัพย เจพี มอรแกน (ประเทศไทย) จาํกดั 
9. บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
10. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
11. บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
12. บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
13. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
14. บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกัด 
15. ธนาคาร ดอยชแบงก 
16. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
17. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
19. ธนาคาร ไทยพาณิชย จาํกดั (มหาชน) 
20. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 
21. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
22. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
23. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 
24. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
25. บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
26. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
27. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
28. บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
29. บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 
30. ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
31. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 
32. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ  
33. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิง้คอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 

การลงทนุในหนวยลงทนุมิใชการฝากเงนิและมีความเสี่ยงของการลงทุน  

ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทนุคนืมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมแรกได 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหน้ี และหรือเงิน

ฝาก หรือ ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ  ท่ีมีกําหนดชําระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระ

คืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 397 วันนับตั้งเเตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญา

เหลา น้ัน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพย อันเปนตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอขายใน

ตางประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 

  

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงนิปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน  แคช ครีเอชั่น 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น อันมี บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับ

น้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุน อเบอรดีนแคช  

ครีเอชั่น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดกา ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558         มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,626,698,977.09 บาท      มูลคาหนวยลงทุน 17.2398 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป (%)  เกณฑมาตรฐาน* (%) 

3 เดือน 1.00  0.94  

6 เดือน 0.99 0.94 

12 เดอืน 1.24 0.98 

3 ป 1.70 1.26 

5 ป  2.00 1.45 

ตั้งแตตนป 1.24 0.98 

ตั้งแตจัดตัง้ (9 เม.ย. 41) 1.92 1.39 

 ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

หมายเหตุ    

*เกณฑมาตรฐาน คืออัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของ 3 ธนาคารใหญ 

ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดย ถวง

นํ้าหนักในสัดสวนท่ีเทากัน 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกได 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 
สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจดัการ 4,038,133.12 0.21 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 605,719.98 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,211,439.88 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายในการจัดสง 468,712.11 0.02 

คาใชจายในการพิมพ 377,709.99 0.02 

คาใชจายนายทะเบียน 287,062.15 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 219,855.20 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 7,208,632.43 0.37 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,883,285,246.20 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

   
    

  

 

จํานวนหนวย (หุน) จํานวนมูลคาท่ีตราไว มูลคายตุิธรรม % 

       

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย     

  BOT161A 30,000 30,000,000.00 30,426,301.20 1.87 

  BOT163A 320,000 320,000,000.00 324,364,812.80 19.92 

  CB16107A 30,000 30,000,000.00 29,992,678.50 1.84 

  CB16128B 300,000 300,000,000.00 299,680,779.00 18.40 

  CB16204B 165,000 165,000,000.00 164,775,520.80 10.12 

  CB16317A 230,000 230,000,000.00 229,310,059.80 14.08 

  CB16317B 160,000 160,000,000.00 159,514,246.40 9.79 

  CB16324B 220,000 220,000,000.00 219,284,441.20 13.46 

  CB16331A 130,000 130,000,000.00 129,538,453.20 7.95 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  1,585,000,000.00 1,586,887,292.90 97.43 

       

เงินฝากออมทรัพย     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

382,399.89 0.02 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 

186,552.28 0.01 

รวม เงินฝากออมทรัพย   568,952.17 0.03 

       

เงินฝากเพื่อดําเนินการ     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดําเนินการ 

 

38,784,711.22 2.38 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ   38,784,711.22 2.38 

       

สินทรัพยอ่ืน   2,867,278.71 0.18 

หน้ีสินอ่ืน   (533,385.17) (0.03) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ   1,628,574,849.83 100.00 
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อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชัน่ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจาํเปนเพ่ือใหสามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดลุยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  9 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           

        

 บาท  

      

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

       

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 1,582,979,950.10 บาท ในป 2558 

    

  

 และ 1,937,038,212.44 บาท ในป 2557)  3, 8 

 

 1,583,028,599.60  

 

    1,937,093,158.75  

 

 เงินฝากธนาคาร   

  

6 

 

      39,353,663.39  

 

         21,509,853.15  

 

 ลูกหน้ี  

       

  

 จากดอกเบ้ีย  

    

        3,880,252.89  

 

           9,389,237.41  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

    

        2,845,719.12  

 

           2,613,546.60  

   

 รวมสินทรัพย  

    

 1,629,108,235.00  

 

    1,970,605,795.91  

 

หน้ีสิน  

        

 

 เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

    

                          -    

 

         10,000,000.00  

 

 คาใชจายคางจาย  

  

7 

 

           520,362.99  

 

              655,285.88  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

    

             13,022.18  

 

                14,961.02  

   

 รวมหน้ีสิน  

    

           533,385.17  

 

         10,670,246.90  

 สินทรัพยสุทธิ  

    

 1,628,574,849.83  

 

    1,959,935,549.01  

 สินทรัพยสุทธิ:  

       

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

    

    944,414,587.03  

 

    1,150,621,202.22  

 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  

       

  

 บัญชีปรับสมดุล  

    

     (75,351,328.19) 

 

         73,290,829.46  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  

  

4 

 

    759,511,590.99  

 

       736,023,517.33  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

    

 1,628,574,849.83  

 

    1,959,935,549.01  

            สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

    

                17.2442  

 

                   17.0337  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด  ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

  94,441,458.7875  

 

   115,062,120.3184  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

          

      

อัตรา 

  

 รอยละของ  

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ ดอกเบ้ีย  จํานวนเงินตน   มูลคายุตธิรรม    มูลคาเงินลงทุน  

      

(%)   (บาท)   (บาท)  

 

          พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 
   

 

   

BOT161A 14/1/2559 2.95000         30,000,000.00          30,011,684.70    1.90  

   

BOT163A 01/3/2559 3.22000       320,000,000.00        320,920,736.00  20.27  

   

CB16107A 07/1/2559 
 

       30,000,000.00          29,992,678.50  1.89  

   

CB16128B 28/1/2559 
 

     300,000,000.00        299,680,779.00    18.93  

   

CB16204B 04/2/2559 
 

     165,000,000.00        164,775,520.80    10.41  

   

CB16317A 17/3/2559 
 

     230,000,000.00        229,310,059.80  14.49  

   

CB16317B 17/3/2559 
 

     160,000,000.00        159,514,246.40  10.08  

   

CB16324B 24/3/2559 
 

     220,000,000.00        219,284,441.20    13.85  

   

CB16331A 31/3/2559 
 

     130,000,000.00        129,538,453.20     8.18  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

   1,583,028,599.60  100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,582,979,950.10 บาท )    1,583,028,599.60  100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          

      

อัตรา 

  

 รอยละของ  

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ ดอกเบ้ีย  จํานวนเงินตน   มูลคายุตธิรรม    มูลคาเงินลงทุน  

      

(%)   (บาท)   (บาท)  

 
          พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

   
 

   

BOT151A 30/01/2558 3.05000     215,000,000         215,149,201.40                 11.11  

   

BOT152A 24/02/2558 3.50000     165,000,000         165,325,904.70                   8.53  

   

BOT152B 13/02/2558 2.08538     140,000,000         139,993,690.20                   7.23  

   

BOT152C 18/02/2558 2.80000     123,500,000         123,606,729.94                   6.38  

   

BOT157A 16/07/2558 3.30000     126,000,000         126,838,925.64                   6.55  

   

BOTS152A 27/02/2558 4.50000       12,000,000           12,043,174.44                   0.62  

   

CB15108D 08/01/2558 

 

    102,000,000         101,960,402.58                   5.26  

   

CB15108E 08/01/2558 

 

    125,000,000         124,951,593.75                   6.45  

   

CB15115B 15/01/2558 

 

      75,000,000           74,942,223.00                   3.87  

   

CB15122A 22/01/2558 

 

    105,000,000         104,878,714.50                   5.41  

   

CB15129B 29/01/2558 

 

      40,000,000           39,938,418.40                   2.06  

   

CB15212B 12/02/2558 

 

      88,000,000           87,796,432.24                   4.53  

   

CB15219B 19/02/2558 

 

    115,000,000         114,689,756.45                   5.92  

   

CB15226B 26/02/2558 

 

    113,000,000         112,654,320.57                   5.82  

   

CB15305B 05/03/2558 

 

    130,000,000         129,549,434.30                   6.70  

   

CB15312B 12/03/2558 

 

    100,000,000           99,616,952.00                   5.14  

   

CB15326A 26/03/2558 

 

      50,000,000           49,769,207.00                   2.57  

   

CB15409A 09/04/2558 

 

    114,000,000         113,388,077.64                   5.85  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

 1,937,093,158.75           100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,937,038,212.44 บาท ) 

 

 1,937,093,158.75           100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

        30,599,090.22  

 

         41,676,681.77  

 

 รายไดอ่ืน  

  

               84,899.32  

 

              218,587.56  

  

 รวมรายได  

  

        30,683,989.54  

 

         41,895,269.33  

 คาใชจาย  

 

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 7 

 

          4,038,133.12  

 

           4,402,898.41  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

             605,719.98  

 

              660,434.66  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 7 

 

          1,211,439.88  

 

           1,320,869.54  

 

 คาธรรมเนียมสอบบัญช ี 

  

               81,200.00  

 

                81,300.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

          1,272,139.45  

 

           1,072,043.43  

  

 รวมคาใชจาย  

  

          7,208,632.43  

 

           7,537,546.04  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

        23,475,357.11  

 

         34,357,723.29  

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

               19,013.36  

 

              391,820.92  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

               (6,296.81) 

 

            (219,920.03) 

 รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

               12,716.55  

 

              171,900.89  

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

        23,488,073.66  

 

         34,529,624.18  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

        23,475,357.11  

 

         34,357,723.29  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

               19,013.36  

 

              391,820.92  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

               (6,296.81) 

 

            (219,920.03) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของสินทรัพยสุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  

  

        23,488,073.66  

 

         34,529,624.18  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

   2,277,978,118.93  

 

    4,145,400,725.40  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

(2,632,826,891.77) 

 

(3,854,958,775.43) 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

(354,848,772.84) 

 

       290,441,949.97  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

    (331,360,699.18) 

 

       324,971,574.15  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

   1,959,935,549.01  

 

    1,634,963,974.86  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

   1,628,574,849.83  

 

    1,959,935,549.01  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

  115,062,120.3184  

 

     97,621,237.6509  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

  132,934,339.1830  

 

   245,473,753.6372  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(153,555,000.7139) 

 

(228,032,870.9697) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

    94,441,458.7875  

 

   115,062,120.3184  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

         การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

        23,488,073.66  

 

         34,529,624.18  

    ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

 

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

 (6,807,711,052.68) 

 

  (8,433,248,077.64) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

   7,182,323,695.70  

 

    8,095,442,785.50  

 

 สวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี  

  

      (20,535,367.32) 

 

       (20,308,277.27) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

          5,508,984.52  

 

         (9,339,943.78) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

           (232,172.52) 

 

           1,430,667.96  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

 

      (10,000,000.00) 

 

           8,960,000.00  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

           (134,922.89) 

 

              112,518.12  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน  

  

               (1,938.84) 

 

                  1,666.84  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

             (19,013.36) 

 

            (391,820.92) 

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

                 6,296.81  

 

              219,920.03  

  

 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน  

  

      372,692,583.08  

 

     (322,590,936.98) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

   2,277,978,118.93  

 

    4,145,400,725.40  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

 (2,632,826,891.77) 

 

  (3,854,958,775.43) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน  

  

    (354,848,772.84) 

 

       290,441,949.97  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

        17,843,810.24  

 

       (32,148,987.01) 

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

        21,509,853.15  

 

         53,658,840.16  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

        39,353,663.39  

 

         21,509,853.15  
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

       มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป  17.0337  16.7480      16.3928      15.9768     15.6181  15.4701  

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

      

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ*  0.2138  0.2821        0.3501        0.4151        0.3568  0.1479  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**  (0.0049) 0.0082        0.0031        0.0015        0.0001              -      

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**  0.0016  (0.0046)       0.0020  (0.0006)       0.0018  0.0001  

 รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน  0.2105  0.2857        0.3552        0.4160        0.3587  0.1480  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป  17.2442  17.0337      16.7480      16.3928      15.9768  15.6181  

          อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)            1.25           1.68            2.13            2.57            2.28           0.94  

           อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)   1,628,575  1,959,936   1,634,964   1,480,979   1,241,040  919,408  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)  0.38  0.37          0.35           0.34            0.34  0.34  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพย

สุทธิถัวเฉล่ีย ระหวางป (%)***         1.63           2.05         2.47        2.91        2.60         1.29  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุน ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

(%)**** 

        

742.85  

        

803.01  

      

811.47  

   

1,173.78  

   

3,000.37  

   

2,664.31  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

  

      

 * คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี
เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน
ระหวางป 

 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยาง
แทจริงซึง่ไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2541 โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 7,500 ลานบาท (แบงเปน 750 ลานหนวยลงทุน 

มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจดัการ”) เปนผูจัดการกองทุน และนาย

ทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน ทรัพยสินและเงินฝากธนาคารของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีไมมีกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ กองทุนมี

วัตถุประสงคท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหน้ีและหรือเงินฝาก 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุนได

จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558     ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง   

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน  

บัญชีสวนเกินและสวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปนรายการ

ปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

การใชประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจายและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว  

4. กําไรสะสมตนป     

   บาท 

 2558  2557 

กําไรสะสมสวนท่ีไมสามารถแสดงเปนรายการตางหาก 53,133,501.44  53,133,501.44 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 628,444,499.26  594,086,775.97 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 74,390,570.32  73,998,749.40 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 1 ม.ค. 42) 54,946.31  274,866.34 

การแบงปนสวนทุนใหผูถือหนวยเปนกรณีพิเศษสะสม (20,000,000.00)  (20,000,000.00) 

กําไรสะสมตนป 736,023,517.33  701,493,893.15  

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 0.65 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รอยละ 0.07 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน รอยละ 0.10 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 
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6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 186,552.28  184,700.67  1.00  1.00 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 38,784,711.22  20,942,752.59  0.05  0.10 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 382,399.89  382,399.89  -  - 

รวมเงินฝากธนาคาร 39,353,663.39  21,509,853.15     

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ  และกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาว สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 4,038,133.12  4,402,898.41   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,211,439.88  1,320,869.54   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 299,792.07   392,664.75  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 89,937.62    117,799.47  

 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

13,990.03 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 16,528.69 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 742.85 (ป 2557 : รอยละ 

803.01) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 
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9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายตุิธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ันอีกท้ังสินทรัพย

สวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม  โดยถือราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อ

วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมี

สาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ   

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี  ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวน

ของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมผีลกระทบทางดานบวกหรือดาน

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความ

ผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 
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ยงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่กองทนุเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 

 

     ไมมี 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 6.6% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดัง

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

3. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

5. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 

6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

7. ธนาคาร ดอยชแบงก 

8. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 

9. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

10. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

12. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

13. ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

14. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

16. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ 

17. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 

ผูลงทุนควรศึกษาคูมือภาษีกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหน้ึและตราสารการเงินท่ี

มีความมั่นคงสูง โดยจะเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหน้ี

อ่ืน ๆ ท่ีค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง เฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปไมนอยกวารอยละ 50 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอ

ขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด  

  

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียง

ชีพ อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม 

ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุน อเบอรดีน 

สมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558         มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 361,664,977.67 บาท        มูลคาหนวยลงทุน 12.1981 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป 

(%)  
เกณฑมาตรฐาน* (%) 

3 เดือน 0.70  4.16  

6 เดือน 0.72 4.12 

12 เดอืน 0.95 3.26 

3 ป 1.60 3.63 

5 ป 1.81 3.56 

ตั้งแตตนป 0.95 3.26 

ตั้งแตจัดตัง้ (12 พ.ย. 45) 1.53 3.18 

 

 ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จาํกัด 

หมายเหต ุ   

*เกณฑมาตรฐาน – คาเฉล่ียในสัดสวนท่ีเทากันระหวาง Thai BMA Government Bond (Total Return Index)และอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของ BBL, KBANK และ SCB 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 1,544,357.82 0.43 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 115,826.79 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 386,089.47 0.11 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 72,915.77 0.02 

คาใชจายในการโฆษณา 64,020.60 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 174,219.05 0.05 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 2,357,429.50 0.66 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย   360,921,586.17 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

       

  

 

จํานวนหนวย (หุน) จํานวนมูลคาท่ีตราไว มูลคายตุิธรรม % 

       

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย     

  BOT161A 45,000 45,000,000.00 45,639,451.80 12.26 

  BOT163A 35,000 35,000,000.00 35,477,401.40 9.53 

  CB16107A 10,000 10,000,000.00 9,997,559.50 2.68 

  CB16128B 60,000 60,000,000.00 59,936,155.80 16.10 

  CB16204B 15,000 15,000,000.00 14,979,592.80 4.02 

  CB16317A 60,000 60,000,000.00 59,820,015.60 16.06 

  CB16317B 45,000 45,000,000.00 44,863,381.80 12.05 

  CB16324B 50,000 50,000,000.00 49,837,373.00 13.38 

  CB16331A 25,000 25,000,000.00 24,911,241.00 6.69 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  345,000,000.00 345,462,172.70 92.77 

       

เงินฝากออมทรัพย     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

374,230.12 0.10 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 

27,388.85 0.01 

รวม เงินฝากออมทรัพย   401,618.97 0.11 

       

เงินฝากเพื่อดําเนินการ     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

22,685,017.97 6.09 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ   22,685,017.97 6.09 

       

สินทรัพยอ่ืน   4,179,736.55 1.12 

หน้ีสินอ่ืน   (353,608.26) (0.09) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ   372,374,937.93 100.00 

 

 

 

 

 

329



   

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแส

เงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ือง

อ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

บริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน      

    

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  9 กมุภาพันธ 2559 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

     

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 344,452,112.39 บาท 

    

  

ในป 2558 และ 338,699,753.40 บาทในป 2557) 3, 7 

 

    344,463,552.05  

 

    338,705,621.45  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

      23,086,636.94  

 

      15,259,907.29  

 

 ลูกหน้ี  

     

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

        1,003,228.10  

 

        1,421,042.20  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

        4,175,129.10  

 

8,372,315.48  

   

 รวมสินทรัพย  

  

    372,728,546.19  

 

    363,758,886.42  

 

หน้ีสิน  

      

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน  

  

                          -    

 

        9,986,866.60  

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

           122,428.21  

 

             45,342.48  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

           224,764.35  

 

           260,129.74  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

               6,415.70  

 

               4,442.51  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

           353,608.26  

 

      10,296,781.33  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

    372,374,937.93  

 

    353,462,105.09  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

    305,223,180.90  

 

    292,458,524.97  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

35,713,961.67  

 

32,965,705.54  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

      31,437,795.36  

 

      28,037,874.58  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

    372,374,937.93  

 

    353,462,105.09  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                12.2000  

 

                12.0858  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด  ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

  30,522,318.0723  

 

  29,245,852.4812  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

  

          

      

อัตรา 

  

รอยละของ 

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ ดอกเบ้ีย จํานวนเงินตน มูลคายตุิธรรม มูลคาเงินลงทุน 

      

(%) (บาท) (บาท) 

 พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

    

   

BOT161A 14/1/2559     2.950    45,000,000.00      45,017,527.05                  13.07  

   

BOT163A 1/3/2559     3.220    35,000,000.00      35,100,705.50                  10.19  

   

CB16107A 7/1/2559 

 

  10,000,000.00        9,997,559.50                    2.90  

   

CB16128B 28/1/2559 

 

  60,000,000.00      59,936,155.80                  17.40  

   

CB16204B 4/2/2559 

 

  15,000,000.00      14,979,592.80                    4.35  

   

CB16317A 17/3/2559 

 

  60,000,000.00      59,820,015.60                  17.37  

   

CB16317B 17/3/2559 

 

  45,000,000.00      44,863,381.80                  13.02  

   

CB16324B 24/3/2559 

 

  50,000,000.00      49,837,373.00                  14.47  

   

CB16331A 31/3/2559 

 

  25,000,000.00      24,911,241.00                    7.23  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  344,463,552.05  100.00  

ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 344,452,112.39 บาท) 

 

  344,463,552.05  100.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

  

          
ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ

อัตรา
ดอกเบ้ีย(%) 

จํานวนเงินตน(บาท) มูลคายตุิธรรม(บาท) 
รอยละของ

มูลคาเงินลงทุน 

     

     

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

    

   

BOT151A 30/1/2558 3.050   31,000,000.00        31,021,512.76                   9.16  

   

BOT152A 24/2/2558 3.500   28,500,000.00        28,556,292.63                   8.43  

   

BOT152B  13/2/2558 2.085   20,000,000.00        19,999,098.60                   5.90  

   

BOT152C 18/2/2558 2.800   18,500,000.00        18,515,987.89                   5.47  

   

BOT157A 16/7/2558 3.300   20,000,000.00        20,133,162.80                   5.94  

   

CB15108D 8/1/2558 

 

  28,000,000.00        27,989,130.12                   8.26  

   

CB15108E 8/1/2558 

 

  20,000,000.00        19,992,255.00                   5.90  

   

CB15115B 15/1/2558 

 

  15,000,000.00        14,988,444.60                   4.43  

   

CB15122A 22/1/2558 

 

  20,000,000.00        19,976,898.00                   5.90  

   

CB15129B 29/1/2558 

 

  17,000,000.00        16,973,827.82                   5.01  

   

CB15212B 12/2/2558 

 

  12,000,000.00        11,972,240.76                   3.53  

   

CB15219B 19/2/2558 

 

  20,000,000.00        19,946,044.60                   5.89  

   

CB15226B 26/2/2558 

 

  17,000,000.00        16,947,995.13                   5.00  

   

CB15305B 5/3/2558 

 

  20,000,000.00        19,930,682.20                   5.88  

   

CB15312B 12/3/2558 

 

  17,000,000.00        16,934,881.84                   5.00  

   

CB15326A 26/3/2558 

 

  20,000,000.00        19,907,682.80                   5.88  

   

CB15409A 9/4/2558 

 

  15,000,000.00        14,919,483.90                   4.40  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 338,705,621.45           100.00  

ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 338,699,753.40 บาท) 

 

 338,705,621.45           100.00  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

          5,744,428.17  

 

          6,892,027.59  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                    835.78  

 

                      75.20  

  

 รวมรายได  

  

          5,745,263.95  

 

          6,892,102.79  

 คาใชจาย  

  

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

          1,544,357.82  

 

          1,407,037.37  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

             115,826.79  

 

             105,527.84  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

             386,089.47  

 

             351,759.23  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

               45,900.00  

 

               45,900.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

             265,255.42  

 

             223,339.68  

  

 รวมคาใชจาย  

  

          2,357,429.50  

 

          2,133,564.12  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

          3,387,834.45  

 

          4,758,538.67  

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

                 6,514.72  

 

          1,483,534.08  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

                 5,571.61  

 

            (498,355.37) 

 รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

               12,086.33  

 

             985,178.71  

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

          3,399,920.78  

 

          5,743,717.38  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

          3,387,834.45  

 

          4,758,538.67  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

                 6,514.72  

 

          1,483,534.08  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

                 5,571.61  

 

            (498,355.37) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของสินทรัพยสุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  

 

          3,399,920.78  

 

          5,743,717.38  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

      213,023,777.92  

 

      246,286,128.43  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

(197,510,865.86) 

 

(206,909,266.36) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

        15,512,912.06  

 

        39,376,862.07  

 การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

        18,912,832.84  

 

        45,120,579.45  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

      353,462,105.09  

 

      308,341,525.64  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

      372,374,937.93  

 

      353,462,105.09  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุนตนป 

  

    29,245,852.4812  

 

    25,970,763.7592  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

    17,530,433.1400  

 

    20,504,229.5513  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(16,253,967.5489) 

 

(17,229,140.8293) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

    30,522,318.0723  

 

    29,245,852.4812  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

          3,399,920.78  

 

          5,743,717.38  

    ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

 

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

(1,336,200,970.11) 

 

(1,519,276,432.81) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

   1,334,244,386.86  

 

   1,480,491,965.82  

 

 สวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี  

  

(3,789,261.02) 

 

(2,483,411.16) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

             417,814.10  

 

            (467,594.88) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

 

          4,197,186.38  

 

         (5,835,315.37) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน  

  

         (9,986,866.60) 

 

          9,986,866.60  

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

 

               77,085.73  

 

              (24,994.52) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

              (35,365.39) 

 

               27,868.94  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

                 1,973.19  

 

                    455.91  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

(6,514.72) 

 

(1,483,534.08) 

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

                (5,571.61) 

 

             498,355.37  

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

         (7,686,182.41) 

 

(32,822,052.80) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

      213,023,777.92  

 

      246,286,128.43  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

(197,510,865.86) 

 

(206,909,266.36) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

        15,512,912.06  

 

        39,376,862.07  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 

  

          7,826,729.65  

 

          6,554,809.27  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

        15,259,907.29  

 

          8,705,098.02  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

        23,086,636.94  

 

        15,259,907.29  
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

บาท 

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.0858    11.8726  11.6326  11.3762  11.1565  11.1291  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ* 0.1141  0.1738  0.2219  0.2567  0.2165  0.0305  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน** 0.0001  0.0593  0.0002             -           -    (0.0002) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** -    (0.0199) 0.0179  (0.0003) 0.0032  (0.0029) 

รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.1142  0.2132  0.2400  0.2564  0.2197  0.0274  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.2000  12.0858  11.8726  11.6326  11.3762  11.1565  

          อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวาง

ป(%) 

             

0.94  

             

1.75  

             

2.05  

             

2.23  

                

1.95  

             

0.26  

  

      

อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  372,375  353,462  308,342  290,488  225,099  197,194  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

             

0.65  

             

0.65  

             

0.67  

             

0.67  

                

0.73  

             

1.04  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)*** 

             

1.59  

             

2.55  

             

2.56  

             

2.90  

                

2.65  

             

1.31  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป

(%)**** 

         

739.90  

         

912.66  

         

705.61  

         

977.45  

         

3,130.53  

      

2,705.81  

          ขอมูลเพ่ิมเติม       

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป  

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปดอเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน 2,000 ลานบาท 

(แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุน   

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน และไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเล้ียงชีพของผูถือหนวยลงทุนเพ่ือใชจายหลังเกษียณเมื่อเลิกทํางาน กองทุนจะลงทุนเฉพาะ

ในตราสารแหงหน้ี  และตราสารการเงินท่ีมีความมั่นคงสูง โดยจะเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/

หรือตราสารหน้ีอ่ืนๆท่ีค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง เฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะ

ลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

 

 

 

346



   

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

บัญชีสวนเกินและสวนลดมูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปน

รายการปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว   

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 27,488,971.59  22,730,432.92 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 543,034.94  (940,499.14) 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 12 พ.ย. 45) 5,868.05  504,223.42 

กําไรสะสมตนป 28,037,874.58  22,294,157.20 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ 0.75 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.06 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 (แตไมต่าํกวา 1,500 บาทตอเดอืน) 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.125 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 22,685,017.97  14,858,560.15  0.05  0.10 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 374,230.12  374,230.12  -  - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) 27,388.85  27,117.02  1.00  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 23,086,636.94  15,259,907.29     

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

2,670.45 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 2,999.77 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 739.90 (ป 2557 : รอยละ 912.66) 

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคญักับบริษัทจดัการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

  บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 1,544,357.82  1,407,037.37  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 386,089.47  351,759.23  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน  จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 131,396.11  132,556.69 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 32,849.03  33,139.18 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตามสินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจาก อัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารแหงหน้ีซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผัน

ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ

ทางดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษทัผูออกตราสารวา

มีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภทเงิน

ลงทุน และ การวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัตใิหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559 

349



   

รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมกีารถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 8.5% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

3. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

5. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 

6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

7. ธนาคาร ดอยชแบงก 

8. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 

9. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

10. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

12. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

13. ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

14. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

16. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ 

17. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแหงหน้ีภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน โดยในกรณี

ของตราสารแหงหน้ีภาคเอกชนในขณะท่ีลงทุนจะตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตรา

สารหรือ ผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนตราสารแหง

หน้ีท่ีมีผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือค้ําประกันท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  ท้ังน้ีบุคคลดังกลาวจะตองเปนการรับรองตลอดไป 

รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับ

ผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข สวนท่ีเหลือ

กองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน หรือลงทุนใน

หรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางโดยวิธี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต อนุญาตใหกองทุนลงทุนได  

                         

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด           

อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ  886,792,657.11 บาท         มูลคาหนวยลงทุน 10.8756 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป (%) เกณฑมาตรฐาน* (%) 

3 เดือน 1.38  1.75  

6 เดือน 1.29 1.79 

12 เดือน 2.04 2.71 

3 ป 2.36 3.01 

5 ป N/A N/A 

ตั้งแตตนป 2.04 2.71 

ตั้งแตจัดตัง้กองทุน (27 มิ.ย. 55) 2.43 3.17 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

* เกณฑมาตรฐาน  45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  45% ดัชนีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ 10% ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,411,046.68 0.32 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 241,104.66 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 803,682.24 0.11 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 162,034.88 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,617,868.46 0.48 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 753,803,576.41 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟทช เรทติ้งส  20,000 20,000,000.00 20,864,847.00 2.32 

  EXAT163A 

 

6,000 6,000,000.00 6,091,152.00 0.68 

  GGLB164A 

 

30,000 30,000,000.00 30,317,004.90 3.37 

  KEXIM163A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 40,000 40,000,000.00 40,556,215.20 4.51 

  LB167A 

 

15,000 15,000,000.00 15,677,272.05 1.74 

  LB175A 

 

20,000 20,000,000.00 21,405,261.40 2.38 

  LB176A 

 

85,000 85,000,000.00 87,315,674.55 9.72 

  LB17OA 

 

15,000 15,000,000.00 15,423,367.80 1.72 

  LB183B 

 

60,000 60,000,000.00 65,473,198.80 7.29 

  LB191A 

 

30,000 30,000,000.00 34,225,930.50 3.81 

  LB196A 

 

50,000 50,000,000.00 53,674,010.50 5.97 

  SBST166A 

 

1,328 13,280,000.00 13,589,104.48 1.51 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   384,280,000.00 404,613,039.18 45.02 

        

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  BOT161A 

 

40,000 40,000,000.00 40,568,401.60 4.51 

  BOT162B 

 

27,000 27,000,000.00 27,271,392.39 3.03 

  BOT163A 

 

47,000 47,000,000.00 47,641,081.88 5.30 

  BOT167A 

 

70,000 70,000,000.00 71,549,344.30 7.96 

  BOT171A 

 

10,000 10,000,000.00 10,260,567.10 1.14 

  BOT177A 

 

35,000 35,000,000.00 36,025,113.25 4.01 

  BOT178A 

 

30,000 30,000,000.00 30,137,654.10 3.35 

  BOTS169A 

 

80,380 80,380,000.00 84,372,599.19 9.39 

  CB16204B 

 

15,000 15,000,000.00 14,979,592.80 1.67 

  CB16317A 

 

20,000 20,000,000.00 19,940,005.20 2.22 

  CB16331A 

 

25,000 25,000,000.00 24,911,241.00 2.77 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  399,380,000.00 407,656,992.81 45.35 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

หุนกู      

  BH16DA A/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,240,605.70 1.14 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 4,000 4,000,000.00 4,038,892.76 0.45 

  EB189A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,116,718.80 1.13 

  HMPRO173A A+/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,331,094.50 1.15 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 3,000 3,000,000.00 3,002,326.68 0.33 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,095,884.20 1.12 

รวม หุนกู   47,000,000.00 47,825,522.64 5.32 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

632,901.32 0.07 

รวม เงินฝากออมทรัพย    632,901.32 0.07 

        

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

41,845,068.23 4.66 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    41,845,068.23 4.66 

        

สินทรัพยอ่ืน    90,350.54 0.01 

หน้ีสินอ่ืน    (3,933,129.24) (0.44) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    898,730,745.48 100.00 

 

สัญลักษณและนิยามอันดับเครดิต 

 

ทริสเรทติ้ง ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อันดับ โดยเร่ิมจาก 

AAA ซึ่งเปนอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต 1 ปข้ึนไป และแตละ

สัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับ

ผลกระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
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AA มีความเส่ียงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA   
     
A มีความเส่ียงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา  
     
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว

ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลงเมื่อเทียบ

กับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา     

 

BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะไดรับ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถในการชําระ

หน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ   

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมดความสามารถ

หรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ   
     
C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและคืนเงนิตนตามกาํหนดอยางชัดเจน โดย

ตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได   
     
D       เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอทาย เพ่ือจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิต

ภายในระดับเดียวกัน 

 

ฟทช เรทติ้ง  

อันดับความนาเชื่อถือระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

AAA(tha)  

'AAA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความ

นาเชื่อถือน้ีจะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ

ไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล  

AA(tha)  

'AA' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของ

ประเทศไทยเพียงเล็กนอย  

A(tha)  

362



 9 

'A' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี การเปล่ียนแปลง

ของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงิน

เหลาน้ีมากกวาตราสารอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BBB(tha)  

'BBB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมา

กวาการเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดเวลา

ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกวา  

BB(tha)  

'BB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตรา

สารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมีความไม

แนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  

B(tha)  

'B' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆในประเทศไทย การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  

 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศ

ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียง

อยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

 

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ

ตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อถือน้ีจะมอบให

สําหรับอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะ

กําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” 

แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเชื่อถือท่ีกําหนด  

F2(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือท่ีสูงกวา  

 

363



 10 

F3(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหน้ีดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไป

ตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดการจัดอันดับท่ีสูงกวา  

 

B(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาท่ีไมแนนอนเมือ่เปรียบเทียบกับผูออกตรา

สารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการชําระหน้ีดงักลาวจะไมแนนอนมากข้ึนตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทาง

ลบระยะส้ัน  

C(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออก

ตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและ

สภาพการณทางเศรษฐกิจเทาน้ัน  

D(tha)  

แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น  

 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  

เคร่ืองบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัด

อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศ

หน่ึงๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทาย

ดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว

และจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะส้ันนอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับ

อันดับความนาเชื่อถอื (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถอืจะถกูใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปได

ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน 

“สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความ

นาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สัญญาณ

การปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ  

 

มูดี้ส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหน้ี 

Aaa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aaa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด และมีความ

เส่ียงในระดับต่ํามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Aa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูง และมีความเส่ียงใน

ระดับต่ํามากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

A - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ A สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงกวาระดับปานกลาง 

และมีความเส่ียงในระดับต่ําท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 
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Baa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Baa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง และมี

ความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง และอาจมีปจจัยพิเศษบางประการท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

Ba - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ba สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการเก็งกําไรในตลาดได 

และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

B - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ B สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวาเปนตราสารท่ีสรางการเก็งกําไรในตลาด และมี

ความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

Caa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Caa  สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา และมีความเส่ียง

ในระดับสูงมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Ca  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ca สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีสรางการเก็งกําไรสูงในตลาด และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการผิด

สัญญาชําระหน้ีมาก 

C  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ C สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาชําระหน้ีข้ึนแลว และมีโอกาสนอยท่ีจะกลับมา

ชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียได 

หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมขอมูลในการจัดอันดับ อาจใชเลข 1, 2 และ 3 กํากับตอทายอันดับคุณภาพกองทุนตั้งแตอันดับ Aa ถึง Caa   

การกํากับดวยเลข 1 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน   การกํากับ

ดวยเลข 2 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกนั มีอันดับคุณภาพปานกลางในอันดับน้ัน   และการกํากับดวย

เลข 3 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพต่ําท่ีสุดในอันดับน้ัน 

 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด 

และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบญัชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง

ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของ

กองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       

 

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  17 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมาย

เหต ุ 

 

 2558  

 

 2557  

 สินทรัพย  

     

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 847,484,701.68 บาท  

    

  

 ในป 2558 และ 588,073,435.65 บาท ในป 2557)  3, 7 

 

     851,401,859.84  

 

      590,462,018.30  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

       42,477,969.55  

 

        10,803,937.36  

 

 ลูกหน้ี  

     

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

         8,704,045.33  

 

          7,254,085.56  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

              80,000.00  

 

          3,105,000.00  

   

 รวมสินทรัพย  

  

     902,663,874.72  

 

      611,625,041.22  

 

หน้ีสิน  

      

 

 เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

         3,530,000.00  

 

               35,000.33  

 

 คาใชจายคางจาย  8 

 

            393,868.81  

 

             307,221.33  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

                9,260.43  

 

                 6,315.23  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

         3,933,129.24  

 

             348,536.89  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     898,730,745.48  

 

      611,276,504.33  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

     825,988,189.34  

 

      573,202,119.67  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

39,777,709.59  

 

19,318,214.08  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

       32,964,846.55  

 

        18,756,170.58  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

     898,730,745.48  

 

      611,276,504.33  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                 10.8806  

 

                  10.6642  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด  ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

   82,598,818.9304  

 

    57,320,211.9551  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

     

     

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนเงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 
    

 

  

BOT178A 24/8/2560     1.510       30,000,000.00      29,976,311.70             3.52  

  

BOT163A 1/3/2559     3.220       47,000,000.00      47,135,233.10             5.55  

  

BOT162B 24/2/2559     2.450       27,000,000.00      27,035,789.58             3.18  

  

BOT177A 21/7/2560     2.660       35,000,000.00      35,606,800.95             4.18  

  

BOT171A 20/1/2560     2.800       10,000,000.00      10,133,991.80             1.19  

  

BOT161A 14/1/2559     2.950       40,000,000.00      40,015,579.60             4.70  

  

BOT167A 23/7/2559     3.050       70,000,000.00      70,601,755.00             8.29  

  

BOTS169A 3/9/2559     6.000       80,380,000.00      82,787,020.90             9.72  

  

CB16317A 17/3/2559           -         20,000,000.00      19,940,005.20             2.34  

  

CB16331A 31/3/2559           -         25,000,000.00      24,911,241.00             2.93  

  

CB16204B 4/2/2559           -         15,000,000.00      14,979,592.80             1.76  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  

  403,123,321.63           47.35  

พันธบตัรรัฐบาล 

     

  

ADB169A 18/9/2559     5.540       20,000,000.00      20,546,107.20             2.41  

  

GGLB164A 22/4/2559     3.125       30,000,000.00      30,134,641.80             3.54  

  

KEXIM163A 11/3/2559     3.430       40,000,000.00      40,135,218.00             4.71  

  

EXAT163A 15/3/2559     3.695         6,000,000.00        6,025,553.10             0.71  

  

LB167A 27/7/2559     5.400       15,000,000.00      15,326,641.95             1.80  

  

LB175A 26/5/2560     5.000       20,000,000.00      20,969,645.00             2.46  

  

LB191A 12/1/2562     5.625       30,000,000.00      33,426,101.70             3.93  

  

LB183B 13/3/2561     5.125       60,000,000.00      64,546,486.20             7.58  

  

LB196A 13/6/2562     3.875       50,000,000.00      53,573,154.50             6.29  

  

LB17OA 10/10/2560     2.800       15,000,000.00      15,327,861.00             1.80  

  

LB176A 16/6/2560     3.250       85,000,000.00      87,194,578.45           10.24  

  

SBST166A 9/6/2559     6.000       13,280,000.00      13,538,895.19             1.59  

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

  400,744,884.09           47.07  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

     

     

ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
จํานวนเงินตน 

มูลคายตุิธรรม 
(บาท) 

รอยละของ
มูลคาเงินลงทุน 

หุนกู 

       

  

BH16DA 20/12/2559     4.130       10,000,000.00      10,227,027.60             1.20  

  

CPN188A 6/8/2561     2.140         4,000,000.00        4,004,183.72             0.47  

  

EB189A 30/9/2561     2.450       10,000,000.00      10,054,294.10             1.18  

  

HMPRO173A 7/3/2560     3.630       10,000,000.00      10,215,730.10             1.20  

  

MBTH18DA 3/12/2561     2.160         3,000,000.00        2,997,178.20             0.35  

  

MHBK189A 28/9/2561     2.330       10,000,000.00      10,035,240.40             1.18  

รวมหุนกู 

   

    47,533,654.12             5.58  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 847,484,701.68 บาท ) 

 

  851,401,859.84         100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

          
ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

จํานวนเงินตน 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน 
พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

  
 

  

BOT152A 24/2/2558      3.500        6,500,000.00          6,512,838.67           1.10  

  

BOT157A 16/7/2558      3.300      50,000,000.00        50,332,907.00           8.52  

  

BOT158A 19/8/2558      2.850      10,000,000.00        10,049,472.70           1.70  

  

BOT161A 14/1/2559      2.950      30,000,000.00        30,268,409.10           5.13  

  

BOT162B 24/2/2559      2.450      62,000,000.00        62,251,897.32         10.54  

  

BOT163A 1/3/2559      2.450      37,000,000.00        37,485,303.10           6.35  

  

BOT167A 23/7/2559      3.050      75,000,000.00        76,124,321.25         12.89  

  

BOT171A 20/1/2560      2.800      10,000,000.00        10,138,656.50           1.72  

  

BOTS152A 27/2/2558      4.500      35,000,000.00        35,125,925.45           5.95  

  

BOTS169A 3/9/2559      5.000      43,530,000.00        46,026,492.95           7.80  

  

CB15108D 8/1/2558             -        12,500,000.00        12,495,147.38           2.12  

  

CB15409A 4/9/2558             -        10,000,000.00          9,946,322.60           1.68  

รวมพันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 386,757,694.02       65.50  

      

พันธบตัรรัฐบาล 

     

  

ADB169A 18/9/2559      5.540      20,000,000.00        21,111,589.00           3.58  

  

EXAT163A 15/3/2559      3.695        6,000,000.00          6,101,591.22           1.03  

  

GGLB164A 22/4/2559      3.125      30,000,000.00        30,316,735.50           5.13  

  

KEXIM163A 11/3/2559      3.430      40,000,000.00        40,429,392.00           6.85  

  

LB155A 22/5/2558      3.625      10,000,000.00        10,063,167.80           1.70  

  

LB157A 7/7/2558      7.200      10,000,000.00        10,264,031.50           1.74  

  

LB15DA 11/12/2558      3.125        4,000,000.00          4,042,072.88           0.69  

  

LB167A 27/6/2559      5.400      15,000,000.00        15,767,103.45           2.67  

  

LB175A 26/5/2560      5.000      20,000,000.00        21,333,335.80           3.61  

  

SBST166A 9/6/2559      5.000      13,280,000.00        13,957,505.23           2.36  

รวมพันธบตัรรัฐบาล 

   

 173,386,524.38       29.36  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี   
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงนิลงทุน 

          
ชื่อหลักทรัพย วันครบอาย ุ

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

จํานวนเงินตน 
มูลคายตุิธรรม 

(บาท) 
รอยละของมูลคา

เงินลงทุน 
 

หุนกู 

       

  

BH16DA 20/12/2559      4.130      10,000,000.00        10,273,549.10           1.74  

  

HANA152A 17/2/2558      4.110      20,000,000.00        20,044,250.80           3.40  

รวมหุนกู 

   

   30,317,799.90        5.14  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 588,073,435.65 บาท )  590,462,018.30     100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

 2558  

 

 2557  

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

         16,037,482.42  

 

        12,335,592.16  

 

 รายไดอ่ืน  

  

                11,395.59  

 

               12,471.44  

  

 รวมรายได  

  

         16,048,878.01  

 

        12,348,063.60  

 คาใชจาย  

  

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 8 

 

           2,411,046.68  

 

          1,665,381.06  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

              241,104.66  

 

             166,538.07  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 8 

 

              803,682.24  

 

             555,127.09  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                45,900.00  

 

               46,100.00  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

              116,134.88  

 

             119,120.86  

  

 รวมคาใชจาย  

  

           3,617,868.46  

 

          2,552,267.08  

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

         12,431,009.55  

 

          9,795,796.52  

          รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

              249,090.91  

 

             983,964.30  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

           1,528,575.51  

 

          1,980,705.87  

 รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

           1,777,666.42  

 

          2,964,670.17  

      

  

 

  

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

         14,208,675.97  

 

        12,760,466.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

      

 2558  

 

 2557  

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

  

         12,431,009.55  

 

          9,795,796.52  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

              249,090.91  

 

             983,964.30  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

           1,528,575.51  

 

          1,980,705.87  

 การเพ่ิมขึ้นสุทธใินสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

         14,208,675.97  

 

        12,760,466.69  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

    

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

    1,079,598,677.24  

 

      903,939,354.82  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

(806,353,112.06) 

 

(410,692,968.82) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

       273,245,565.18  

 

      493,246,386.00  

 การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

       287,454,241.15  

 

      506,006,852.69  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

       611,276,504.33  

 

      105,269,651.64  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

       898,730,745.48  

 

      611,276,504.33  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     57,320,211.9551  

 

    10,134,404.6878  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

     99,890,392.4018  

 

    85,999,439.5875  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

   (74,611,785.4265) 

 

   (38,813,632.3202) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

     82,598,818.9304  

 

    57,320,211.9551  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

      

 2558  

 

 2557  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

         14,208,675.97  

 

        12,760,466.69  

 

 ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธใินสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

    

  

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน  

    

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

(871,435,069.66) 

 

(1,480,833,573.41) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

       603,282,085.93  

 

      980,398,995.73  

 

 สวนเกินมูลคาตราสารหน้ีตัดบัญชี  

  

           8,990,808.61  

 

          4,861,585.43  

 

 การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

(1,449,959.77) 

 

(5,993,863.96) 

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

 

           3,025,000.00  

 

(3,105,000.00) 

 

 การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

           3,494,999.67  

 

               32,456.68  

 

 การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย  

  

                86,647.48  

 

             226,425.15  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

                  2,945.20  

 

                 5,387.48  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

(249,090.91) 

 

(983,964.30) 

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

        (1,528,575.51) 

 

         (1,980,705.87) 

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

    (241,571,532.99) 

 

     (494,611,790.38) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

    1,079,598,677.24  

 

      903,939,354.82  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

(806,353,112.06) 

 

(410,692,968.82) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

       273,245,565.18  

 

      493,246,386.00  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

         31,674,032.19  

 

         (1,365,404.38) 

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

         10,803,937.36  

 

        12,169,341.74  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

         42,477,969.55  

 

        10,803,937.36  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

    

 บาท        

    

2558 2557 2556 2555***** 

 ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)  

     มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                  -                   -                   -           10.0000  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป        10.6642        10.3873        10.1441                -      

 รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  

    

 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิ*          0.1782          0.1985          0.2279           0.1148  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**          0.0054          0.0260        (0.0060)          0.0143  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**          0.0328          0.0524          0.0213           0.0150  

 รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน          0.2164          0.2769          0.2432           0.1441  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป        10.8806        10.6642        10.3873         10.1441  

         อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)   1.88              2.45              2.29               1.43  

         อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)         898,731        611,277        105,270         126,932  

 อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)          0.48              0.49              0.57               0.30  

 อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)***             2.16              2.56              2.77               1.59  

 อัตราสวนของจํานวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)****         195.64          472.66          580.71           320.19  

  

    

ขอมูลเพ่ิมเติม      

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

ท่ีเกิดขึ้นในระหวางป เน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุน

ในระหวางป 

 

 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคารและเงนิลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  

*****  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2555 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ันกวาหน่ึงป  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 

ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมมีกําหนดอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสาร

แหงหน้ีภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน  

 กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 

เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 

ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15      

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17     

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18     

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1      

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4      

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5      

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7      

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10    

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12    

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 

2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 

2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 

2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 

2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 

2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

  

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 
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เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี แสดงดวยมูลคายุตธิรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซือ้ขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

 บัญชีสวนเกินและสวนต่ํามูลคาตราสารหน้ีตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึ่งยอดท่ีตัดจําหนายน้ีแสดงเปน

 รายการปรับปรุงกับดอกเบ้ียรับ 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว     

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 27 ม.ิย. 55) 15,140,242.30  5,344,445.78 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 27 ม.ิย. 55) 1,227,345.63  243,381.33 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 27 ม.ิย. 55) 2,388,582.65  407,876.78 

กําไรสะสมตนป 18,756,170.58  5,995,703.89 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 0.75  ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.10  ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.10  ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

1,474.72 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 2,461.23 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 195.64 (ป 2557 : รอยละ 

472.66) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557            

มีดังตอไปน้ี 

                                                          บาท  

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,411,046.68  1,665,381.06  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 803,682.24  555,127.09  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนัดังน้ี  

 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 239,444.85  178,813.53 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 79,814.99  59,604.49 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 41,845,068.23  10,176,141.65  0.05  0.10 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 632,901.32  627,795.71  0.50  1.00 

      รวมเงินฝากธนาคาร 42,477,969.55  10,803,937.36     
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9. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ

การคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุน จึงไม

คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

กองทุนไมมีสินทรัพยหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ดังน้ันจึงไมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความ

ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ

ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออก

ตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เชน การกระจายประเภท

เงินลงทุนและการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จาํนวน 1 กลุม เปนสัดสวน          

รอยละ 53.61 

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 44.9% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจ้ิง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกติิโกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดงั

มีรายชื่อตอไปน้ี 

1. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

3. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

5. ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 

6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

7. ธนาคาร ดอยชแบงก 

8. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 

9. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

10. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 

11. บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

12. ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

13. ธนาคาร ยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

14. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

15. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

16. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ 

17. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส 

เอคควิตี้ ฟนด (Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว 

โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตรา

สารแหงทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสัดสวนรายได

จากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหมใน

ภูมิภาคตางๆของโลก (emerging markets)อยางมีนัยสําคัญหรือในบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนใน

บริษัทดังกลาว 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท 

ฟนด อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม 

ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับ

น้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด              

อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558            มูลคาทรัพยสินสุทธิ 733,738,900.27 บาท          มูลคาหนวยลงทุน 12.1286 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) MSCI EM CR (%) MSCI EM TR (%) 

3 เดือน 0.32  1.32  1.60  

6 เดือน -9.43 -12.54 -11.32 

12 เดือน -6.01 -7.54 -4.95 

3 ป -9.01 -10.36 -2.60 

5 ป 0.84 -16.16 -3.52 

ตั้งแตตนป -6.01 -7.54 -4.95 

ตั้งแตจัดตัง้ (2 เม.ย. 51) 21.29 -17.66 1.95 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี MSCI Emerging Markets Index เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพ่ือใชในการ

เปรียบเทียบ ผลการดําเนินงานของตลาดทุนในกลุมตลาดเกิดใหม ซึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประกอบดวยดัชนีตลาดทุนของกลุม

ตลาดเกิดใหม จํานวน 25 ประเทศ  

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 15,461,061.00 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 274,830.13 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,007,710.75 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 167,742.34 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 16,911,344.22 1.98 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 853,217,828.14 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด 371,793.400 709,728,844.70 97.75 

รวม หนวยลงทุน  709,728,844.70 97.75 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,780,907.07 2.17 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,780,907.07 2.17 

      

สินทรัพยอ่ืน  3,315,989.43 0.46 

หน้ีสินอ่ืน  (2,745,291.43) (0.38) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  726,080,449.77 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแส

เงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ือง

อ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจาํเปนเพ่ือใหสามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดลุยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

ท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  4 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 735,959,439.98 บาทในป 2558 

  

  

และ 801,554,005.31 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 10 

 

         709,728,844.70  

 

        835,148,339.19  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

           15,780,907.07  

 

          16,914,496.00  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                    4,188.03  

 

                 12,217.56  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

                    4,926.12  

 

               172,413.21  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 

 

             3,306,875.28  

 

            3,091,311.13  

  

รวมสินทรัพย 

  

         728,825,741.20  

 

        855,338,777.09  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

             1,400,000.00  

 

               560,000.00  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

             1,308,725.46  

 

            1,492,434.06  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                  36,565.97  

 

                 30,417.31  

  

รวมหน้ีสิน 

  

             2,745,291.43  

 

            2,082,851.37  

สินทรัพยสุทธิ 

  

         726,080,449.77  

 

        853,255,925.72  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

         603,478,781.50  

 

        661,714,450.14  

 

กําไรสะสม 

     

 

บัญชีปรับสมดุล 

  

             2,669,126.29  

 

          15,456,969.62  

 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

         119,932,541.98  

 

        176,084,505.96  

 

สินทรัพยสุทธิ 

  

         726,080,449.77  

 

        853,255,925.72  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                     12.0315  

 

                    12.8946  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

       60,347,878.1461  

 

      66,171,445.0151  

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มลูคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด* 371,793.4000  

 

709,728,844.70  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 735,959,439.98 บาท) 

  

709,728,844.70  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนท้ังทางตรงและ

ทางออมในตลาดหลักทรัพยของประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก รวมท้ังลงทุนในบริษัทท่ีมีการประกอบกจิการ

ในประเทศท่ีเปนตลาดเกดิใหมอยางมีนัยสําคัญ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด* 408,410.3240  

 

835,148,339.19  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 801,554,005.31 บาท) 

  

     

835,148,339.19  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุน 

 

ท้ังทางตรงและทางออมในตลาดหลักทรัพยของประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก รวมท้ังลงทุน 

 

ในบริษัทท่ีมกีารประกอบกิจการในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหมอยางมีนัยสําคัญ 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                    11,028.08  

 

                  17,562.82  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

             14,827,734.13  

 

             8,734,659.03  

  

รวมรายได 

  

             14,838,762.21  

 

             8,752,221.85  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

             15,461,061.00  

 

             8,879,588.08  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

                  274,830.13  

 

                164,501.20  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

               1,007,710.75  

 

                591,972.45  

 

คาสอบบัญช ี

  

                    61,000.00  

 

                  61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

                  106,742.34  

 

                116,047.61  

  

รวมคาใชจาย 

  

             16,911,344.22  

 

             9,813,309.34  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

             (2,072,582.01) 

 

           (1,061,087.49) 

         

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

               5,745,547.19  

 

           19,234,649.95  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

 

           (59,824,929.16) 

 

         (47,194,277.05) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น 

 

           (54,079,381.97) 

 

         (27,959,627.10) 

         การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

           (56,151,963.98) 

 

         (29,020,714.59) 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

  

             (2,072,582.01) 

 

           (1,061,087.49) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

               5,745,547.19  

 

           19,234,649.95  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

           (59,824,929.16) 

 

         (47,194,277.05) 

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

           (56,151,963.98) 

 

         (29,020,714.59) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

           159,631,569.96  

 

         550,214,645.20  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

         (230,655,081.93) 

 

       (152,758,431.99) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

           (71,023,511.97) 

 

         397,456,213.21  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

         (127,175,475.95) 

 

         368,435,498.62  

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

           853,255,925.72  

 

         484,820,427.10  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

           726,080,449.77  

 

         853,255,925.72  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     (มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

         66,171,445.0151  

 

       36,902,629.0391  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

         11,989,481.1452  

 

       41,111,465.4592  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

       (17,813,048.0142) 

 

     (11,842,649.4832) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

         60,347,878.1461  

 

       66,171,445.0151  
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

           (56,151,963.98) 

 

         (29,020,714.59) 

 

ปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

     

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

         (147,474,163.48) 

 

       (521,846,918.17) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

           218,814,276.00  

 

         132,290,792.00  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                      8,029.53  

 

                  (4,994.97) 

 

การลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

  

                                 -    

 

             9,069,480.00  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                  167,487.09  

 

              (172,413.21) 

 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีอ่ืน 

  

                (215,564.15) 

 

              (839,053.04) 

 

การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

  

                  840,000.00  

 

                560,000.00  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

  

                (183,708.60) 

 

                643,039.03  

 

การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน 

  

                      6,148.66  

 

                    9,516.98  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

             (5,745,547.19) 

 

         (19,234,649.95) 

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

             59,824,929.16  

 

           47,194,277.05  

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

  

             69,889,923.04  

 

       (381,351,638.87) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

           159,631,569.96  

 

         550,214,645.20  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

         (230,655,081.93) 

 

       (152,758,431.99) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 

  

           (71,023,511.97) 

 

         397,456,213.21  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

  

             (1,133,588.93) 

 

           16,104,574.34  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

             16,914,496.00  

 

                809,921.66  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

             15,780,907.07  

 

           16,914,496.00  
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

           

     

 บาท  

     

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.8946  13.1378  13.3482  11.1677  12.0904  10.7064  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.0315)  (0.0275) (0.0142) (0.0064) (0.0046) (0.0157) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน**    0.0884  0.1484  0.4635  0.5894  0.0024  0.2344  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (0.9200)  (0.3641) (0.6597) 1.5975  (0.9205) 1.1653  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (0.8631)  (0.2432) (0.2104) 2.1805  (0.9227) 1.3840  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.0315  12.8946  13.1378  13.3482  11.1677  12.0904  

           อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

         

(6.58)         (5.65) 

          

(4.86) 

         

18.58  

          

(8.48) 

         

13.15  

           อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)      726,080     853,256  484,820  976,918  991,713  940,817  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 1.98  1.91  1.81  1.77  1.78  1.82  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)***           2.41           5.45  

         

12.93  

           

6.74  

           

1.76  

           

3.90  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)****         42.93       127.41  

         

95.89  

         

43.61  

         

27.60  

         

56.13  

           ขอมูลเพ่ิมเติม 

       *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

ซึ่งไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2551 โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลานบาท 

(แบงเปน 500 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกองทุน โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส เอคควิตี้ฟนด 

บริหารและจัดการโดย อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญช ีท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ        

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ               

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ           

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน           

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2  

(ปรับปรุง 2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13(ปรับปรุง 2558) การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

คร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4. กําไรสะสมตนป 

   บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 2 เม.ย. 51) (8,146,320.22)       (7,085,232.73) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 เม.ย. 51) 150,636,492.30  131,401,842.35  

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 2 เม.ย. 51) 33,594,333.88       80,788,610.93  

กําไรสะสมตนป  176,084,505.96  205,105,220.55  

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

366.29 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 654.14 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 42.93 (ป 2557 : รอยละ 127.41)  ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน   

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็     

ซื้อเงินลงทุน 147,474,163.48  521,846,918.17  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 218,814,276.00  132,290,792.00  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 14,827,734.13  8,726,681.21  ดูหมายเหตุ 9 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจดัการ 15,461,061.00  8,879,588.08  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,007,710.75  591,972.45  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด    

 เงินลงทุน 709,728,844.70  835,148,339.19 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

 ลูกหน้ีอ่ืน 3,306,875.28  3,091,311.13 

    

    

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ  15,780,907.07  16,914,496.00  0.05  0.10 
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 บาท 

 2558  2557 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 1,149,997.59      1,314,941.35 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 73,121.24  87,662.75 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมการจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส เอคควิตี้ 

ฟนด ใหกับกองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรารอยละ 1.75 ตอป ของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน             

อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส เอคควิตี้ ฟนด โดยจํานวนเงินท่ีไดรับจะนําไปลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนของกองทุน 

อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส เอคควิตี้ ฟนด 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกดิจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมอืทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนดังน้ี 
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 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน  (มูลคายุติธรรม) 19,705,384.81  25,398,343.75 

ลูกหน้ีอ่ืน 91,814.29  94,012.26 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา 

และกองทุนมีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนท้ังทางตรงและทางออมในตลาดหลักทรัพยของประเทศท่ี

เปนตลาดเกิดใหมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก รวมท้ังลงทุนในบริษัทท่ีมีการประกอบกิจการในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม

อยางมีนัยสําคัญ 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
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                                       รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง เปนสัดสวน 

รอยละ 55.69 

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
  

422



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด

(Aberdeen Global – Japanese Equity Fund) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว  โดยจะลงทุน

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการ

ลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือตราสารท่ี

เกี่ยวของกับตราสารแหงทุน (equities and equities related securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

 

นโยบายเงินปนผล   โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได                   

แตธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด 

ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะ

ตรงกันกับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน                   

การกระทําการ หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของ

กับรายงานฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย                       

พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558              มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,094,876,102.85 บาท           มูลคาหนวยลงทุน 12.7037 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) Topix 1st Section CR (%) Topix 1st Section TR (%) 

3 เดือน 8.91  5.08  5.90  

6 เดือน 1.55 0.21 1.02 

12 เดือน 17.74 18.09 20.36 

3 ป N/A N/A N/A 

5 ป N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป 17.74 18.09 20.36 

ตั้งแตจัดตัง้ (28 ส.ค. 56) 27.03 24.00 29.84 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

Topix 1st Section เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหุนขนาดใหญในตลาดหลักทรัพยโตเกยีว 

(Tokyo Stock Exchange) โดยทําการซื้อขายในสวนกระดานท่ีหน่ึง (First Section) สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทท่ีมี

ขนาดใหญรวมกันหลายๆ บริษัท 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 14,890,009.16 1.80 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 262,851.09 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 963,787.60 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายในการโฆษณา-ชวงเสนอขาย

หนวยลงทุนคร้ังแรก 466,327.65 0.06 

คาใชจายอ่ืนๆ 212,557.42 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 16,795,532.92 2.04 

 

  * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 825,676,698.04 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด 7,885,037.631 1,083,977,643.99 97.33 

รวม หนวยลงทุน  1,083,977,643.99 97.33 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  28,180,901.87 2.53 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  28,180,901.87 2.53 

      

สินทรัพยอ่ืน  4,474,345.66 0.40 

หน้ีสินอ่ืน  (2,953,630.53) (0.27) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,113,679,260.99 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแส

เงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ฟนด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุด

วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน          

      

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

                

             บาท 

        หมายเหต ุ   2558    2557  

สินทรัพย           

   เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 972,355,627.78 บาทในป 2558   

     และ 685,043,348.40 บาท ในป 2557)   3, 7, 9, 10       1,083,977,643.99           715,505,600.30  

  เงินฝากธนาคาร 6            28,180,901.87             15,557,230.33  

 

 ลูกหน้ี  

      

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

                  8,677.83  

 

                12,010.81  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

                  9,852.22  

 

              201,969.92  

  ลูกหน้ีอ่ืน   9, 10              4,098,104.77               2,794,847.63  

  คาใชจายรอตดับัญช ี 3                 357,710.84                  824,038.49  

    รวมสินทรัพย         1,116,632,891.52           734,895,697.48  

หน้ีสิน       

 

  

   เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน                1,000,000.00                                -    

  คาใชจายคางจาย 9              1,899,635.00               1,353,930.20  

  หน้ีสินอ่ืน                     53,995.53                    33,266.72  

    รวมหน้ีสิน                2,953,630.53               1,387,196.92  

สินทรัพยสุทธิ         1,113,679,260.99           733,508,500.56  

สินทรัพยสุทธิ:     

 

  

   ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน            865,102,415.99           679,534,531.08  

  กําไร(ขาดทุน)สะสม     

 

  

     บัญชีปรับสมดุล              60,930,038.19             (5,948,736.97) 

    กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4          187,646,806.81             59,922,706.45  

    สินทรัพยสุทธิ         1,113,679,260.99           733,508,500.56  

            

 

  

 สินทรัพยสุทธิตอหนวย                        12.8733                       10.7942  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)        86,510,241.5986         67,953,453.0999  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

       

 

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด* 7,885,037.6310  

 

1,083,977,643.99  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 972,355,627.78 บาท) 

  

1,083,977,643.99  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุน 

หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนใน

บริษัทดังกลาว  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด* 6,274,231.8390  

 

715,505,600.30  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 685,043,348.40 บาท) 

  

715,505,600.30  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุน 

 

ในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุน  

 

หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษทัดังกลาว 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                

             บาท 

        หมายเหต ุ    2558     2557  

รายไดจากการลงทุน  3   

 

  

   รายไดดอกเบ้ีย                       16,374.05                      25,777.99  

  รายไดอ่ืน 8, 9              12,385,417.16               11,307,596.47  

    รวมรายได                12,401,791.21               11,333,374.46  

คาใชจาย   3   

 

  

   คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 9              14,890,009.16               13,568,750.42  

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5                   262,851.09                    252,377.81  

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 9                   963,787.60                    904,583.39  

  คาสอบบัญช ี                       61,000.00                      61,100.00  

  คาใชจายรอตดับัญชตีัดจาย                     466,327.65                    466,327.65  

  คาใชจายอ่ืน                     151,557.42                    214,229.77  

    รวมคาใชจาย                16,795,532.92               15,467,369.04  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ                (4,393,741.71)   

           

(4,133,994.58) 

                

                 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3       

    รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน                 50,958,077.76               33,820,756.70  

   รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน    81,159,764.31    (17,350,688.24) 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น            132,117,842.07           16,470,068.46  

            

 

  

 การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน              127,724,100.36               12,336,073.88  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                

              บาท  

             2558     2557  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป   

   ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน                (4,393,741.71)              (4,133,994.58) 

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน                50,958,077.76               33,820,756.70  

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                81,159,764.31             (17,350,688.24) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธจิากการดาํเนินงาน              127,724,100.36               12,336,073.88  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป   

   มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป              877,904,563.41             731,822,133.62  

  มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป            (625,457,903.34)          (816,303,934.01) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน              252,446,660.07             (84,481,800.39) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป              380,170,760.43             (72,145,726.51) 

สินทรัพยสุทธิตนป              733,508,500.56             805,654,227.07  

สินทรัพยสุทธิปลายป           1,113,679,260.99             733,508,500.56  

                

              หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน         

 (มูลคาหนวยละ 10 บาท)         

   หนวยลงทุน ณ วันตนป            67,953,453.0999           74,689,817.7579  

  บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป            70,443,728.7023           68,932,550.5962  

  หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป          (51,886,940.2036)        (75,668,915.2542) 

  หนวยลงทุน ณ วันปลายป            86,510,241.5986           67,953,453.0999  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                

              บาท  

            2558   2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

 

  

   การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน              127,724,100.36               12,336,073.88  

  ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

 

  

      ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน     

 

  

   รายการตัดบัญชีคาใชจายรอตัดบัญชี                     466,327.65                    466,327.65  

  การซื้อเงินลงทุน            (716,668,621.62)          (500,551,500.39) 

  การขายเงินลงทุน              480,314,420.00             583,127,210.00  

  การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย                         3,332.98                        4,025.02  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                192,117.70  

 

              (201,969.92) 

 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีอ่ืน 

  

           (1,303,257.14) 

 

              (440,451.19) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

             1,000,000.00  

 

           (2,000,000.00) 

  การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย                     545,704.80                    100,208.97  

  การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน                       20,728.81                        7,689.03  

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน              (50,958,077.76)            (33,820,756.70) 

  รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน              (81,159,764.31)              17,350,688.24  

    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน            (239,822,988.53)              76,377,544.59  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

 

  

   การขายหนวยลงทุนในระหวางป              877,904,563.41             731,822,133.62  

  การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป            (625,457,903.34)          (816,303,934.01) 

    เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน              252,446,660.07             (84,481,800.39) 

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ                12,623,671.54               (8,104,255.80) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป                15,557,230.33               23,661,486.13  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป                28,180,901.87               15,557,230.33  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

 

  

        บาท 

         2558   2557   2556*****  

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

  

  

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                  -                     -           10.0000  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป        10.7942         10.7866                   -    

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน       

  ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ*        (0.0647)        (0.0560)        (0.0230) 

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน**          0.8269           0.1306           0.0177  

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**          1.3169         (0.0670)          0.7919  

รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน          2.0791           0.0076           0.7866  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป        12.8733         10.7942         10.7866  

              

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%)            15.47               1.57               8.19  

              

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ       

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)      1,113,679         733,509         805,654  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)              2.03               1.97               0.73  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป 

(%)***              7.67               5.74               0.70  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%)****          144.97           137.86           137.52  

ขอมูลเพ่ิมเติม       

*  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป       

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการ

ลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซือ้ขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงิน

ลงทุนในระหวางป 

  

  

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   

***** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2556 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ันกวาหน่ึงป 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2556 มีมูลคาโครงการจดทะเบียน 1,600 ลานบาท 

(แบงเปน 160 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล- เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด บริหารและ

จัดการโดย อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ       

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ               

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ          

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน          

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 

2558) 

สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2558) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2558) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมือง

ผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 
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ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศแสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนคร้ัง

ลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายรอตัดบัญชี 

คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก คาใชจายในการจําหนายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 

3 ป 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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4. กําไรสะสมตนป                               

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) (5,429,503.93)  (1,295,509.35) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) 34,889,958.48  1,069,201.78 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) 30,462,251.90  47,812,940.14 

กําไรสะสมตนป 59,922,706.45  47,586,632.57 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.73 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดมิเรียกเก็บในอัตรา 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 28,180,901.87  15,557,230.33  0.05  0.10 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

1,196.98 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 1,083.68 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 144.97 (ป 2557 : รอยละ 

137.68) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด ใหกับ

กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน โกลบอล 

– เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงนิลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – เจแปนนิส 

เอคควิตี้ ฟนด 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 14,890,009.16  13,568,750.42  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 963,787.60  904,583.39  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

ซื้อเงินลงทุน 716,668,621.62  500,551,500.39  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 480,314,420.00  583,127,210.00  ราคาตลาด 

รายไดอ่ืน 12,378,243.76  11,301,908.58  ดูหมายเหตุ 8 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล- เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 1,083,977,643.99  715,505,600.30 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

ลูกหน้ีอ่ืน 4,098,104.77  2,794,847.63 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 1,696,667.88  1,187,270.16 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 107,880.64  79,151.34 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพย 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนดังน้ี 

 เยนญ่ีปุน 

  รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน(มูลคายุติธรรม) 3,624,494,747.02  2,600,079,946.89 

ลูกหน้ีอ่ืน 13,702,828.00  10,156,213.15 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล- เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุน

มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือ

ประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

 ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด  
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – ไชนิส เอคควิตี้ 

ฟนด (Aberdeen Global –Chinese Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) โดยจะ

ลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย

กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด อันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม 

ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด          

อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 465,200,349.48 บาท     มูลคาหนวยลงทุน 12.5487 บาท/หนวย 

                            

  รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ

(%) 

MSCI Zhong Hua CR  

(%) 

MSCI Zhong Hua TR  

(%) 

3 เดือน 1.97  3.66  3.83  

6 เดือน -8.80 -12.61 -11.63 

12 เดือน 2.52 3.49 6.35 

3 ป 1.66 16.93 28.18 

5 ป 4.38 15.23 34.09 

ตั้งแตตนป 2.52 3.49 6.35 

ตั้งแตจัดตัง้ (9 ก.ย. 52) 25.53 15.96 39.22 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI) Zhong Hua เปนดัชนีซึ่งคํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตลาดดชันีถูก

ออกแบบมาเพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยรวมของตลาดทุนในประเทศจีนและฮองกง โดยหน่ึงในสามของนํ้าหนัก

ดัชนีคาํนวณจากตลาดทุนในประเทศจีน และอีกสองในสามคํานวณจากตลาดทุนในประเทศฮองกง 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 10,110,426.88 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 179,982.02 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 659,934.07 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 187,318.59 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 11,137,661.56 1.99 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  558,462,824.71 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด 584,287.607 454,497,669.76 97.58 

รวม หนวยลงทุน  454,497,669.76 97.58 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดําเนินการ  10,096,237.91 2.17 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  10,096,237.91 2.17 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,049,101.31 0.44 

หน้ีสินอ่ืน  (870,856.43) (0.19) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  465,772,152.55 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 
     

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  25 กุมภาพันธ 2559 

461



กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 422,595,074.94 บาท 

    

  

ในป 2558 และ  621,163,284.31 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 10 

 

454,497,669.76  

 

664,127,250.32  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

10,096,237.91  

 

14,921,416.84  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

   2,452.77  

 

8,034.16  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

9,852.25  

 

1,837,438.17  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 

 

2,036,796.29  

 

2,906,000.02  

  

รวมสินทรัพย 

  

466,643,008.98  

 

683,800,139.51  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

                 -    

 

1,109,065.98  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

848,451.51  

 

1,242,580.09  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

22,404.92  

 

27,955.24  

  

รวมหน้ีสิน 

  

870,856.43  

 

2,379,601.31  

สินทรัพยสุทธิ 

  

465,772,152.55  

 

81,420,538.20  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

370,769,904.40  

 

547,803,250.93  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

 

บัญชีปรับสมดุล 

  

(75,411,315.00) 

 

(18,362,859.85) 

 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

170,413,563.15  

 

151,980,147.12  

 

สินทรัพยสุทธิ 

  

465,772,152.55  

 

681,420,538.20  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

12.5623  

 

12.4391  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

37,076,990.4297  

 

      54,780,325.0789  

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด* 584,287.6070  

 

454,497,669.76  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 422,595,074.94 บาท) 

  

454,497,669.76  

 

100.00 

         * กองทุนเปดอเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาผลตอบแทนในระยะยาวในตราสารทุนหรือ 

 

ท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุน 

 

ในบริษัทดงักลาว 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด* 865,176.6270  

 

664,127,250.32  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 621,163,284.31 บาท) 

  

664,127,250.32  

 

100.00 

         * กองทุนเปดอเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาผลตอบแทนในระยะยาวในตราสารทุนหรือ 

 

ท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุน 

 

ในบริษัทดงักลาว 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

      7,109.33  

 

17,603.88  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

9,692,985.02  

 

12,339,771.96  

  

รวมรายได 

  

9,700,094.35  

 

12,357,375.84  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

10,110,426.88  

 

12,481,824.00  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

179,982.02  

 

232,393.00  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

659,934.07  

 

832,121.54  

 

คาสอบบัญช ี

  

61,000.00  

 

61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

           126,318.59  

 

136,372.01  

  

รวมคาใชจาย 

  

11,137,661.56  

 

13,743,910.55  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

(1,437,567.21) 

 

(1,386,534.71) 

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

30,932,354.43  

 

19,296,039.62  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

(11,061,371.19) 

 

(30,031,545.86) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

19,870,983.24  

 

 (10,735,506.24) 

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

18,433,416.03  

 

(12,122,040.95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

  

              (1,437,567.21) 

 

             (1,386,534.71) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

              30,932,354.43  

 

             19,296,039.62  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

            (11,061,371.19) 

 

           (30,031,545.86) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

              18,433,416.03  

 

           (12,122,040.95) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

              66,148,665.20  

 

           224,079,775.20  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

          (300,230,466.88) 

 

         (338,651,527.06) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

          (234,081,801.68) 

 

         (114,571,751.86) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

          (215,648,385.65) 

 

         (126,693,792.81) 

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

            681,420,538.20  

 

           808,114,331.01  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

            465,772,152.55  

 

           681,420,538.20  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     (มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

          54,780,325.0789  

 

         63,838,603.1366  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

            5,041,973.6341  

 

         18,082,404.4407  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

        (22,745,308.2833) 

 

       (27,140,682.4984) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

          37,076,990.4297  

 

         54,780,325.0789  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

              18,433,416.03  

 

           (12,122,040.95) 

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

  

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

            (36,170,381.20) 

 

         (155,419,969.98) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

            265,670,945.00  

 

           270,363,041.00  

 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                       5,581.39  

 

                      2,022.40  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                1,827,585.92  

 

             (1,837,438.17) 

 

การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 

  

                   869,203.73  

 

                  694,866.20  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

              (1,109,065.98) 

 

               1,109,065.98  

 

การลดลงในคาใชจายคางจาย 

  

                 (394,128.58) 

 

                (102,580.85) 

 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน 

  

                     (5,550.32) 

 

                    (5,483.51) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

            (30,932,354.43) 

 

           (19,296,039.62) 

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

              11,061,371.19  

 

             30,031,545.86  

  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 

  

            229,256,622.75  

 

           113,416,988.36  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

              66,148,665.20  

 

           224,079,775.20  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

          (300,230,466.88) 

 

         (338,651,527.06) 

 

        เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

          (234,081,801.68) 

 

         (114,571,751.86) 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ

  

              (4,825,178.93) 

 

             (1,154,763.50) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

              14,921,416.84  

 

             16,076,180.34  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

              10,096,237.91  

 

             14,921,416.84  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.4391  12.6587  12.3267  10.8106  12.0078  10.4841  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.0332) (0.0239) (0.0126) (0.0092) (0.0073) (0.0176) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน** 0.2435  0.3518  1.2698  0.2720  0.0995  0.3833  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (0.0871) (0.5475) (0.9252) 1.2533  (1.2894) 1.1580  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.1232  (0.2196) 0.3320  1.5161  (1.1972) 1.5237  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.5623  12.4391  12.6587  12.3267  10.8106  12.0078  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

             

3.30  

          

(1.67) 

            

0.76  

         

14.63  

        

(10.81) 

          

14.28  

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  465,772  681,421  808,114  1,098,137  1,086,909  1,017,509  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

             

1.99  

            

1.90  

            

1.82  

           

1.80  

            

1.81  

            

1.84  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)*** 

             

7.28  

            

4.37  

            

4.88  

           

4.34  

            

2.64  

            

5.27  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)**** 

           

54.05  

          

58.80  

          

97.83  

         

68.50  

          

57.82  

        

113.05  

          ขอมูลเพ่ิมเติม       

*  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

468



กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2552 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท 

(แบงเปน 160 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด บริหารและจัดการ

โดยอเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

471

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf
http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TFRS%208-web.pdf


มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี

เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

473

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf


มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียใน

กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทาน

บริการ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีมี

ภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน

ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงนิใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 9 ก.ย. 52) (5,950,813.06)  (4,564,278.35) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 9 ก.ย. 52) 114,966,994.17  95,670,954.55 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 9 ก.ย. 52) 42,963,966.01  72,995,511.87 

กําไรสะสมตนป 151,980,147.12  164,102,188.07 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558)  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

301.84 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 425.78 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 54.05 (ป 2557 : รอยละ 58.80) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 10,096,237.91  14,921,416.84  0.05  0.10 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็     

ซื้อเงินลงทุน 36,170,381.20  155,419,969.98  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 265,670,945.00  270,363,041.00  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 9,691,872.47  12,339,468.78  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจดัการ 10,110,426.88  12,481,824.00  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 659,934.07  832,121.54  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี       

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 454,497,669.76  664,127,250.32 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด    

 ลูกหน้ีอ่ืน 2,036,796.29  2,906,000.02 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 724,182.67  1,084,629.02 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 46,046.28  72,308.60 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมการจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด ใหกับ

กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.75% ตอปของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุนอเบอรดีน โกลบอล -            

ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด โดยจํานวนเงินท่ีไดรับจะนําไปลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนของกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ 

ฟนด 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 
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มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดาน

อัตราแลกเปล่ียน ดังน้ี 

  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ  2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)  12,618,976.31  20,197,288.80 

ลูกหน้ีอ่ืน  56,550.97  88,376.62 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุนมี

นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการใน

ประเทศจีน หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

ไมมี 

                                                    ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี  

1 กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 

485



รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – ยูโรเปยน เอคควิตี้ 

ฟนด (Aberdeen Global – European Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉล่ีย

ในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะ

ลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารแหงทุนหรือท่ี

เกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในทวีปยุโรป หรือบริษัทท่ีมีสัดสวน

รายไดจากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูท่ีทวีปยุโรปอยางมีนัยสําคัญ 

หรือในบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                     

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด อันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ดังกลาว 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน  

ยูโรเปยน โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558           มูลคาทรัพยสินสุทธิ 732,432,464.63 บาท         มูลคาหนวยลงทุน 7.9603 บาท/หนวย 

    

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ

(%) 

FTSE World Europe CR 

(%) 

FTSE World Europe TR 

(%) 

3 เดือน 0.36   2.24  2.63  

6 เดือน -8.59 -4.46 -3.68 

12 เดอืน -1.04 2.93 6.20 

3 ป 14.97 24.63 37.46 

5 ป  24.99 26.17 50.15 

ตั้งแตตนป -1.04 2.93 6.20 

ตั้งแตจัดตัง้ (6 ธ.ค. 49) -20.40 -16.45 14.76 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี FTSE World Europe เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย FTSE ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง The Financial Time และ The London 

Stock Exchange เพ่ือสําหรับใชในการเปรียบผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีจดัตั้งและประกอบกิจการในประเทศท่ีพัฒนาแลวของ

ทวีปยุโรป 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 16,439,325.37 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 292,114.46 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,071,085.94 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 207,587.50 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 18,010,113.27 1.98 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  909,297,871.01 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด 404,357.313 720,706,048.03 97.50 

รวม หนวยลงทุน  720,706,048.03 97.50 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  14,714,818.25 1.99 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  14,714,818.25 1.99 

      

สินทรัพยอ่ืน  6,097,828.16 0.82 

หน้ีสินอ่ืน  (2,340,186.07) (0.32) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  739,178,508.37 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  26 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 757,229,887.69 บาทในป 2558 

  

  

และ 980,020,566.21 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 10 

 

         720,706,048.03  

 

        921,685,469.49  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

           14,714,818.25  

 

          22,838,588.50  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                    5,356.10  

 

                 11,355.36  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

             2,970,455.71  

 

                 29,556.54  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 

 

             3,122,016.35  

 

            3,468,189.79  

  

รวมสินทรัพย 

  

         741,518,694.44  

 

        948,033,159.68  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

                888,480.75  

 

               101,679.67  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

             1,410,600.28  

 

            1,713,894.18  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                  41,105.04  

 

                 40,112.30  

  

รวมหน้ีสิน 

  

             2,340,186.07  

 

            1,855,686.15  

สินทรัพยสุทธิ 

  

         739,178,508.37  

 

        946,177,473.53  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

         922,798,441.41  

 

     1,185,994,006.72  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

  

บัญชีปรับสมดุล 

  

         506,186,414.96  

 

        455,491,017.32  

  

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน 4 

 

       (689,806,348.00) 

 

      (695,307,550.51) 

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

         739,178,508.37  

 

        946,177,473.53  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                       8.0101  

 

                      7.9779  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

       92,279,844.1186  

 

 118,599,400.6546  

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  
 

 ราคายตุิธรรม  
 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด* 404,357.3130  

 

720,706,048.03  

 

100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 757,229,887.69 บาท) 

  

720,706,048.03  

 

100.00  

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในทวีปยุโรป หรือบริษัทท่ีมีสัดสวนรายไดจากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูท่ี

ทวีปยุโรปอยางมีนัยสําคัญ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  
 

 ราคายตุิธรรม  
 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด* 521,585.2640  

 

921,685,469.49  

 

100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 980,020,566.21 บาท) 

  

921,685,469.49  

 

100.00  

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของ 

 

บริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในทวีปยุโรป หรือบริษัทท่ีมีสัดสวนรายไดจากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูท่ี 

 

ทวีปยุโรปอยางมีนัยสําคัญ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                  12,847.07  

 

                   28,038.13  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

           13,154,962.63  

 

            14,000,310.19  

  

รวมรายได 

  

           13,167,809.70  

 

            14,028,348.32  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

           16,439,325.37  

 

            16,865,067.35  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

                292,114.46  

 

                 313,557.52  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

             1,071,085.94  

 

              1,124,337.88  

 

คาสอบบัญช ี

  

                  61,200.00  

 

                   61,400.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

                146,387.50  

 

                 170,135.15  

  

รวมคาใชจาย 

  

           18,010,113.27  

 

            18,534,497.90  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

(4,842,303.57) 

 

(4,506,149.58) 

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน  

  

(11,467,750.98) 

 

6,850,041.76  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

21,811,257.06  

 

(90,100,588.97) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

10,343,506.08  

 

(83,250,547.21) 

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

5,501,202.51  

 

(87,756,696.79) 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

     

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

  

(4,842,303.57) 

 

(4,506,149.58) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

  

(11,467,750.98) 

 

6,850,041.76  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

21,811,257.06  

 

(90,100,588.97) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

5,501,202.51  

 

(87,756,696.79) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

         220,042,615.34  

 

          773,644,671.56  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

       (432,542,783.01) 

 

        (448,388,161.54) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

       (212,500,167.67) 

 

          325,256,510.02  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

       (206,998,965.16) 

 

          237,499,813.23  

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

         946,177,473.53  

 

          708,677,660.30  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

         739,178,508.37  

 

          946,177,473.53  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     118,599,400.6546  

 

        80,604,035.2874  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       26,164,209.5599  

 

        88,927,340.8903  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

     (52,483,766.0959) 

 

      (50,931,975.5231) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

       92,279,844.1186  

 

      118,599,400.6546  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

บาท 

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

5,501,202.51  

 

(87,756,696.79) 

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

    

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

(131,200,791.46) 

 

(530,273,557.55) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

342,523,719.00  

 

216,098,390.00  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

5,999.26  

 

(2,213.54) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

(2,940,899.17) 

 

1,527,283.03  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน   

 

346,173.44  

 

(1,558,151.84) 

 

การลดลงในเจาหน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน 

  

                             -    

 

(13,530,690.00) 

 

การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

  

786,801.08  

 

   101,679.67  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

  

(303,293.90) 

 

623,238.67  

 

การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน 

  

992.74  

 

18,759.16  

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

  

11,467,750.98  

 

(6,850,041.76) 

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

(21,811,257.06) 

 

90,100,588.97  

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

  

204,376,397.42  

 

(331,501,411.98) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

220,042,615.34  

 

773,644,671.56  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(432,542,783.01) 

 

(448,388,161.54) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 

  

(212,500,167.67) 

 

325,256,510.02  

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ

  

(8,123,770.25) 

 

(6,244,901.96) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

22,838,588.50  

 

29,083,490.46  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

14,714,818.25  

 

22,838,588.50  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

    

บาท 

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 7.9779  8.7920  6.9178  6.0701  6.3141  6.5578  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ* (0.0443) (0.0397) (0.0301) (0.0239) (0.0217) (0.0234) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.0848) 0.0637  (0.0972) (1.1858) (0.6707) (0.5395) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.1613  (0.8381) 2.0015  2.0574  0.4484  0.3192  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.0322  (0.8141) 1.8742  0.8477  (0.2440) (0.2437) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 8.0101  7.9779  8.7920  6.9178  6.0701  6.3141  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

              

0.60  

            

(8.99) 

            

30.57  

            

12.70  

            

(4.71) 

            

(6.15) 

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  739,179  946,177  708,678  183,563  229,505  305,054  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.98  1.90  1.91  1.84  1.82  1.83  

อัตราสวนของรายได(ขาดทุน)จากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป (%)*** 

              

0.19  

              

2.14  

            

(0.06) 

          

(16.32) 

          

(11.72) 

          

(12.68) 

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)**** 

            

52.10  

            

76.47  

          

174.32  

            

45.40  

            

26.13  

            

24.83  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

      * คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน

ระหวางป 

 

 

*** รายได(ขาดทุน)จากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยาง

แทจริงซึง่ไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

499



กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลานบาท 

(แบงเปน 500 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปน

ผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด บริหารและ

จัดการโดย อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

(ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2558) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 

2558) 

สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2558) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2558) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2558) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกจิการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 
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ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงนิใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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4. ขาดทุนสะสมตนป 

   บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 6 ธ.ค. 49) (24,477,081.72)  (19,970,932.14) 

ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 6 ธ.ค. 49) (612,495,372.07)  (619,345,413.83) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 6 ธ.ค. 49) (58,335,096.72)   31,765,492.25 

ขาดทุนสะสมตนป (695,307,550.51)  (607,550,853.72) 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

(เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

473.72 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 746.37 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 52.10 (ป 2557 : รอยละ 76.47) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน   

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557                 

มีดังตอไปน้ี 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 14,714,818.25  22,838,588.50  0.05  0.10 
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 บาท   

 2558  2557    นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็     

 ซื้อเงินลงทุน 131,200,791.46  530,273,557.55  ราคาตลาด 

 ขายเงินลงทุน 342,523,719.00  216,098,390.00  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 13,153,111.02  13,988,584.39  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

คาธรรมเนียมการจดัการ 16,439,325.37  16,865,067.35  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,071,085.94  1,124,337.88  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 720,706,048.03  921,685,469.49 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด    

ลูกหน้ีอ่ืน 3,122,016.35  3,468,189.79 

    

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,244,245.43  1,519,080.59 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 79,113.87  101,272.01 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมการจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด ใหกับ

กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโร

เปยน เอคควิตี้ ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน     

เอคควิตี้ ฟนด 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 
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มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดาน

อัตราแลกเปล่ียนดังน้ี 

 สกุลเงิน - ยูโร 

 รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน  (มูลคายุติธรรม) 18,297,047.11  23,023,660.25 

ลูกหน้ีอ่ืน 79,260.72  86,635.22 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และ

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในทวีปยุโรป 

หรือบริษัทท่ีมีสัดสวนรายไดจากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูท่ีทวีปยุโรป อยางมีนัยสําคัญ 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

ไมมี 

                                      ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจ้ิง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน ยโูร ไฮ ยลิด บอนด ฟนด
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  

การลงทนุในกองทนุนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน ซึง่มีความแตกตางจากการลงทนุในกองทนุรวมทั่วไป  

แมวาผูลงทนุจะเคยมีประสบการณในการลงทนุหรือทําธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทนุมากอน  

ผูลงทุนควรทาํความเขาใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงือ่นไขเฉพาะตวัของกองทุนรวมนี้และขอคําแนะนําเพิ่มเติมจาก

ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือบริษทัจัดการ กอนตดัสนิใจลงทุนทกุคร้ัง 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทุน 

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ (ลักเซมเบิรก)ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – ซีเลค ยูโร ไฮ ยิลด 

บอนด ฟนด (Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว  

โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน

หลักมีการลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประแภทตราสารแหงหน้ีท่ีออกใน

สกุลยูโรซึ่งมีอันดันความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับท่ีลงทุนได(sub-investment grade) และ/ไมไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) ท่ีออกโดยบริษัทและ/หรือหนวยงานของรัฐบาล 

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนดอันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แตธนาคาร

ไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความละเลย (รวม

ไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกลาว 

ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการแจกจายกองทุน 

และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโร ไฮ 

ยิลด บอนด ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 270,364,237.60 บาท         มูลคาหนวยลงทุน 10.6346 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Constrained (HEC0) (%) 

3 เดือน 1.06  -1.59  

6 เดือน 1.77 2.57 

12 เดอืน 5.71 -0.99 

3 ป N/A N/A 

5 ป  N/A N/A 

ตั้งแตตนป 5.71 -0.99 

ตั้งแตจัดตัง้ (22 ต.ค. 57) 6.41 -1.86 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี Merrill Lynch Euro High Yield Constrained เปนดัชนีท่ีรวบรวมหลักทรัพยท้ังหมดของดัชนี BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Index แตจาํกดัสัดสวนมูลคาของผูออกตราสารแตละรายไวไมเกิน 3% ของมูลคาดัชนี ตราสารท่ีเปนองคประกอบในดัชนีถวัเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตราสาร โดยวดัจากมูลคาตราสารในปจจบัุน โดยใหนํ้าหนักมูลคาตราสารรวมของแตละรายไมเกิน 3% ของมูลคา
ดัชนี สําหรับรายท่ีเกินกวาอัตราจํากดัท่ีกําหนดในดัชนีใหลดนํ้าหนักมูลคารวมลงเหลือ 3% ของมลูคาดัชนีโดยปรับมูลคาราคาท่ีตราไว
บนตราสารรุนน้ัน ลดลงตามสัดสวน (pro-rata) ของราคาท่ีตราไวบนตราสารและเชนเดยีวกัน นํ้าหนักมูลคาตราสารหน้ีแตละรุนจากผู
ออกตราสารรายอ่ืนท้ังหมดท่ีรวมกันแลวต่าํกวาเพดาน 3%  ของมลูคาดัชนี ใหปรับมูลคาตามราคาท่ีตราไวบนตราสารใหเพ่ิมขึ้นตาม
สัดสวนนํ้าหนักมูลคาในดัชนี ในกรณีท่ีมีผูออกตราสารนอยกวา 34 รายในดัชนี ใหดัชนีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักมูลคาตราสารหน้ี 
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,811,586.04 1.59 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 56,231.74 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 187,439.04 0.11 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาตรวจสอบบัญช ี 50,900.00 0.03 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 71,929.50 0.04 

คาใชจายในการโฆษณา-ชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 289,643.95 0.16 

คาใชจายอ่ืนๆ 5,528.75 0.00 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,473,259.02 1.96 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  176,464,060.88 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุนตราสารหนี ้    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล – ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 326,893.867 262,096,632.12 95.95 

รวม หนวยลงทุนตราสารหน้ี  262,096,632.12 95.95 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  8,116,605.05 2.97 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  8,116,605.05 2.97 

      

สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา    

  ลูกหน้ีจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือ

ปองกันความเส่ียง 

 

4,475,577.78 1.64 

รวม สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  4,475,577.78 1.64 

      

สินทรัพยอ่ืน  1,341,483.02 0.49 

หน้ีสินอ่ืน  (2,863,663.80) (1.05) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  273,166,634.17 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 
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อันดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาซื้อขายลวงหนา (OTC Derivatives)  

 

 คูสัญญา 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

 

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี-31-ธันวาคม 2558-และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตเุร่ืองอ่ืน  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจ 

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิโดยถกูตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ัง

การประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน            

  

 

 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  26 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

             บาท  

        หมายเหต ุ   2558   2557 

สินทรัพย             

  เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 256,704,554.01 บาท ในป 2558)     

    และ 131,412,270.00 บาท ในงวด 2557) 3, 7, 10, 11            262,096,632.12             129,335,831.58  

  เงินฝากธนาคาร 6                8,116,605.05                 3,062,319.51  

  ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

 

                      1,758.45                        2,791.53  

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 11                4,962,247.08                 3,205,116.53  

  ลูกหน้ีอ่ืน 10, 11                   781,742.09                    312,548.62  

  คาใชจายรอตดับัญช ี 3                   454,923.07                    690,820.29  

  สินทรัพยอ่ืน 

 

                    86,211.41                                  -    

    รวมสินทรัพย 

 

           276,500,119.27             136,609,428.06  

หน้ีสิน   

 

        

  เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 10, 11                2,380,200.00                                  -    

  เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 9, 11                   486,669.30                                  -    

  คาใชจายคางจาย 10                   455,644.31                    251,742.82  

  หน้ีสินอ่ืน 

 

                    10,971.49                      10,839.82  

    รวมหน้ีสิน 

 

               3,333,485.10                    262,582.64  

สินทรัพยสุทธิ 

 

           273,166,634.17             136,346,845.42  

สินทรัพยสุทธิ: 

 

        

  ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

 

           256,498,679.65             135,405,721.72  

  กําไรสะสม 

 

        

    บัญชีปรับสมดุล 

 

               6,753,315.79                      25,684.02  

    กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4                9,914,638.73                    915,439.68  

    สินทรัพยสุทธิ 

 

           273,166,634.17             136,346,845.42  

                  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย                          10.6498                         10.0695  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)          25,649,867.9614           13,540,572.1701  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด* 326,893.8670  

 

262,096,632.12  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 256,704,554.01 บาท) 

  

262,096,632.12  

 

100.00 

         * กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด* 166,875.1520  

 

129,335,831.58  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 131,412,270.00 บาท) 

  

129,335,831.58  

 

100.00 

         * กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                  

             บาท  

        หมายเหต ุ   2558   2557 

รายไดจากการลงทุน  3         

  รายไดดอกเบ้ีย                        2,692.00                        2,791.53  

  รายไดอ่ืน 8, 10               2,120,980.58                    312,548.62  

    รวมรายได                 2,123,672.58                    315,340.15  

คาใชจาย   3         

  คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 10               2,811,586.04                    422,923.24  

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5                    56,231.74                        8,458.44  

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 10                  187,439.04                      28,194.90  

  คาสอบบัญช ี                      50,900.00                      30,000.00  

  คาใชจายรอตดับัญชตีัดจาย                    235,897.22                      17,519.71  

  คาใชจายอ่ืน                    131,204.98                      21,482.29  

    รวมคาใชจาย                 3,473,259.02                    528,578.58  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ     

           

(1,349,586.44)                 (213,238.43) 

                  

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3         

   รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน      (1,633,242.29)                                 -    

   รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                  7,468,516.53               (2,076,438.42) 

   รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ                  3,243,050.00                                  -    

   รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ  9, 11               1,270,461.25                 3,205,116.53  

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น             10,348,785.49                 1,128,678.11  

                  

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน                 8,999,199.05                    915,439.68  

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                  

             บาท  

            2558   2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป       

  ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน                (1,349,586.44)                 (213,238.43) 

  รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                (1,633,242.29)                                 -    

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 7,468,516.53               (2,076,438.42) 

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ                 3,243,050.00                                  -    

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ                 1,270,461.25                 3,205,116.53  

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธจิากการดาํเนินงาน                 8,999,199.05                    915,439.68  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป       

  มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                                   -               131,940,594.16  

  มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป             172,455,587.59                 3,801,983.06  

  มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป              (44,634,997.89)                 (311,171.48) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน             127,820,589.70             135,431,405.74  

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป             136,819,788.75             136,346,845.42  

สินทรัพยสุทธิตนป             136,346,845.42                                  -    

สินทรัพยสุทธิปลายป             273,166,634.17             136,346,845.42  

                  

             หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน           

  (มูลคาหนวยละ 10 บาท)           

  หนวยลงทุนเร่ิมแรก / ณ วันตนป           13,540,572.1701           13,194,059.4030  

  บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป           16,421,262.9741                377,206.6465  

  หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป            (4,311,967.1828)               (30,693.8794) 

  หนวยลงทุน ณ วันปลายป           25,649,867.9614           13,540,572.1701  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

                  

             บาท  

            2558   2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

  การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน                 8,999,199.05                    915,439.68  

  ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน       

     ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน       

  รายการตัดบัญชีคาใชจายรอตัดบัญช ี                    235,897.22                      17,519.71  

  การซื้อเงินลงทุน            (169,360,376.30)          (131,412,270.00) 

  การขายเงินลงทุน               42,434,850.00                                  -    

  การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย                        1,033.08                      (2,791.53) 

  การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีอ่ืน                   (469,193.47)                 (312,548.62) 

  การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายรอตดับัญชี                                   -                    (708,340.00) 

  การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยอ่ืน                     (86,211.41)                                 -    

  การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน                 2,380,200.00                                  -    

  การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย                    203,901.49                    251,742.82  

  การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน                           131.67                      10,839.82  

  รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 1,633,242.29                                  -    

  รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                (7,468,516.53)                2,076,438.42  

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ                (1,270,461.25)              (3,205,116.53) 

      เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมดําเนินงาน            (122,766,304.16)          (132,369,086.23) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           

  การออกจําหนายหนวยลงทุนเร่ิมแรก                                   -               131,940,594.16  

  การขายหนวยลงทุนในระหวางป             172,455,587.59                 3,801,983.06  

  การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป              (44,634,997.89)                 (311,171.48) 

          เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน             127,820,589.70             135,431,405.74  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ                 5,054,285.54                 3,062,319.51  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป                 3,062,319.51                                  -    

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป                 8,116,605.05                 3,062,319.51  
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

            

         บาท  

        2558 2557 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)     

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                        -                  10.0000  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป              10.0695                          -    

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน     

  ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ*               (0.0799)               (0.0159) 

  รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **                   (0.1042)                         -    

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **                0.4765                (0.1571) 

  รายการกําไรท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ **                    0.2069                          -    

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ **                    0.0810                  0.2425  

รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน                0.5803                  0.0695  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป              10.6498                10.0695  

            

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)                    5.10                      0.68  

            

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ     

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)               273,167                136,347  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)                    1.97                      0.39  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%) *** 0.28                      0.23  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%) ****                120.02                    97.11  

ขอมูลเพ่ิมเติม     

 *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป     

** 

  

  

ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการ

ลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซือ้ขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของ

เงินลงทุนในระหวางป  

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงิน

ลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลานบาท   (แบงเปน 500 ลานหนวย

ลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและ

นายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด บริหารและจัดการโดย 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ

ท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชฯี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย นอกจากน้ี

งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

เน่ืองจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 ดังน้ันรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2557 จึงส้ัน

กวาหน่ึงป เปนเหตุใหจํานวนท่ีนํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุนไดจัดทํางบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรู

รายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

 

 

538



3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุนประกอบดวย

รายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศแสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนคร้ังลาสุด

ของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายตุิธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัดคาเงิน

ลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิดรายการ แปลงคา

เปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคงคาง ณ วันส้ิน

ปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจาก

สัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายรอตัดบัญชี 

คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก คาใชจายในการจําหนายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3 ป 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

 

 

539



4. กําไรสะสม 

   บาท 

   2558 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 22 ต.ค. 57)   (213,238.43) 

ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงนิลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 22 ต.ค. 57)   (2,076,438.42) 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม (เร่ิมสะสม 22 ต.ค. 57)   3,205,116.53 

กําไรสะสมตนป   915,439.68 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.50 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.10 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 8,116,605.05  3,062,319.51  0.05  0.10 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 211.80 

ลานบาท (งวด 2557 : 131.41 ลานบาท) คิดเปนอัตรารอยละ 120.02 (งวด : 2557 รอยละ 97.11) ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด ใหกับ

กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.25% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค 

ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด 

บอนด ฟนด  
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9. สัญญาอนุพันธ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 6.20 ลานยูโร เพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินจํานวน 249.19 ลาน

บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2.80 ลานยูโร เพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินจํานวน 115.44 ลาน

บาท 

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกันกับ

บริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,811,586.04  422,923.24  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 187,439.04  28,194.90  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็   

ซื้อเงินลงทุน 169,360,376.30  131,412,270.00  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 42,434,850.00  -  ราคาตลาด 

รายไดอ่ืน 2,117,699.77  312,548.62  ดูหมายเหตุ 8 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

กองทุนอเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด    

เงินลงทุน 262,096,632.12  129,335,831.58 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

ลูกหน้ีอ่ืน 781,742.09  312,548.62 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 2,380,200.00  - 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 368,079.61  198,608.17 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 24,538.62  13,240.53 
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11. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด

ลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความออนไหวตอการ

ปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความ

เสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

   สกุลเงิน - ยูโร 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 6,654,022.73  3,230,803.07 

ลูกหน้ีอ่ืน 19,846.61  7,807.45 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 60,000.00  - 

กองทุนไดทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือคุมครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของทรัพยสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 9)  

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวก

หรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับ

ความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 
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การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และ

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ี 

12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน     โครงการจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – เวิลด เอคควิตี้ 

ฟนด (Aberdeen Global – World Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบป

บัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุน

ในหลักทรัพยของบริษัทตางๆในหลายประเทศ โดยไมจํากัดภูมิภาค ซึ่งเปนการลงทุนหลักทรัพย

ประเภทตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน เชน หุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใน

อัตราไมนอยกวาสองในสามของพอรตการลงทุน 

 

นโยบายเงินปนผล   โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับ

รายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือ

การแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558             มูลคาทรัพยสินสุทธิ 563,143,685.53 บาท           มูลคาหนวยลงทุน 11.3947 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) MSCI World CR (%) MSCI World TR (%) 

3 เดือน 0.80  4.35  4.92  

6 เดือน -7.00 0.49 1.52 

12 เดือน -5.37 6.25 8.89 

3 ป 12.97 48.37 59.90 

5 ป 28.20 56.60 78.66 

ตั้งแตตนป -5.37 6.25 8.89 

ตั้งแตจัดตัง้ (29 มี.ค. 49) 13.95 16.70 50.86 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

ดัชนี MSCI World  เปนดัชนีท่ีถกูจัดทําขึ้นโดยบริษัท Morgan Stanley Capital International INC เพ่ือสําหรับใชในการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของดัชนีตลาดทุนของประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึง่ ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบดวยดัชนีตลาดทุน

ของ 23 ประเทศ 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 10,733,870.13 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 190,545.65 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 698,667.08 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 177,662.65 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 11,800,745.51 1.99 

 

  * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  593,550,383.70 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด 982,124.115 554,552,170.74 97.62 

รวม หนวยลงทุน  554,552,170.74 97.62 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,356,935.21 2.70 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,356,935.21 2.70 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,400,688.79 0.42 

หน้ีสินอ่ืน  (4,246,209.56) (0.75) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  568,056,545.18 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงิน

สด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดลุยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

การตรวจสอบรวมถงึ การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี

จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 (นายประวิทย ววิรรณธนานุตร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 501,751,974.16 บาท 

    

  

ในป 2558 และ 472,508,660.68 บาทในป 2557) 3, 7, 9, 10 

 

      554,552,170.74  

 

      575,739,016.45  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

        15,356,935.21  

 

        14,376,678.35  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                 4,493.18  

 

                 7,738.50  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

             220,319.20  

 

          2,014,778.27  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 9, 10 

 

          2,168,836.41  

 

          2,178,670.57  

  

รวมสินทรัพย 

  

      572,302,754.74  

 

      594,316,882.14  

หน้ีสิน 

      

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน  9, 10 

 

          2,888,400.00  

 

          2,964,330.00  

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

             272,758.77  

 

             350,384.05  

 

คาใชจายคางจาย 9 

 

          1,056,874.57  

 

          1,083,837.66  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

               28,176.22  

 

               24,877.66  

  

รวมหน้ีสิน 

  

          4,246,209.56  

 

          4,423,429.37  

สินทรัพยสุทธิ 

  

      568,056,545.18  

 

      589,893,452.77  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

      496,984,760.36  

 

      490,548,692.76  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

 

บัญชีปรับสมดุล 

  

         (3,923,951.17) 

 

         (6,024,754.52) 

 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

        74,995,735.99  

 

      105,369,514.53  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

      568,056,545.18  

 

      589,893,452.77  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                  11.4300  

 

                  12.0251  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

    49,698,476.0322  

 

    49,054,869.2771  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด* 982,124.1150  

 

      554,552,170.74  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 501,751,974.16 บาท) 

  

      554,552,170.74  

 

100.00 

         * กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยซึ่งเปนตราสารทุนหรือเกี่ยวของกับ 

 

ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ในหลายประเทศ เพ่ือผลตอบแทนในระยะยาว ในอัตราไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ พอรตการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด*     72,979.1160  

 

   575,739,016.45  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 472,508,660.68 บาท) 

  

 575,739,016.45  

 

100.00 

         * กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยซึ่งเปนตราสารทุนหรือเกี่ยวของกับ 

 

ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ในหลายประเทศ เพ่ือผลตอบแทนในระยะยาว ในอัตราไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ พอรตการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                   9,288.34  

 

                 12,757.33  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

            8,777,558.55                7,635,389.77  

  

รวมรายได 

  

            8,786,846.89  

 

            7,648,147.10  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 9 

 

          10,733,870.13  

 

            9,024,513.19  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

               190,545.65  

 

               167,497.54  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 9 

 

               698,667.08  

 

               601,634.24  

 

คาสอบบัญช ี

  

                 61,000.00  

 

                 61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

               116,662.65  

 

               105,947.36  

  

รวมคาใชจาย 

  

          11,800,745.51  

 

            9,960,792.33  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

         (3,013,898.62) 

 

          (2,312,645.23) 

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

          23,070,279.27  

 

                              -    

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

       (50,430,159.19) 

 

          (2,616,805.93) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น 

 

   (27,359,879.92) 

 

          (2,616,805.93) 

         การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

       (30,373,778.54) 

 

          (4,929,451.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

   

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

          (3,013,898.62) 

 

          (2,312,645.23) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

          23,070,279.27  

 

                              -    

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

        (50,430,159.19) 

 

          (2,616,805.93) 

การลดลงสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

        (30,373,778.54) 

 

          (4,929,451.16) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

        212,794,333.12  

 

        185,399,372.46  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

      (204,257,462.17) 

 

        (38,295,383.09) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

            8,536,870.95  

 

        147,103,989.37  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

        (21,836,907.59) 

 

        142,174,538.21  

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

        589,893,452.77  

 

        447,718,914.56  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

        568,056,545.18  

 

        589,893,452.77  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

      49,054,869.2771  

 

      37,235,933.9497  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

      17,791,782.0354  

 

      14,930,788.9100  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

    (17,148,175.2803) 

 

      (3,111,853.5826) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

      49,698,476.0322  

 

      49,054,869.2771  

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

        (30,373,778.54) 

 

          (4,929,451.16) 

 

ปรับกระทบการลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

     

  

ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 

     

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

      (164,657,126.21) 

 

      (139,900,373.34) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

        158,484,092.00  

 

                              -    

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                   3,245.32  

 

                 (3,648.25) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

            1,794,459.07  

 

          (2,014,778.27) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 

  

                   9,834.16  

 

             (505,289.27) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

  

               (75,930.00) 

 

            2,964,330.00  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

               (77,625.28) 

 

               350,384.05  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

  

               (26,963.09) 

 

               322,054.50  

 

การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน 

  

                   3,298.56  

 

                   6,672.38  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

        (23,070,279.27) 

 

                              -    

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

          50,430,159.19  

 

            2,616,805.93  

  

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 

  

          (7,556,614.09) 

 

      (141,093,293.43) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

        212,794,333.12  

 

        185,399,372.46  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

      (204,257,462.17) 

 

        (38,295,383.09) 

 

         เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

            8,536,870.95  

 

        147,103,989.37  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ

  

               980,256.86  

 

            6,010,695.94  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

          14,376,678.35  

 

            8,365,982.41  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

          15,356,935.21  

 

          14,376,678.35  

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป     12.0251  12.0238  10.0402  9.1179  8.9003  8.9714  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.0605) ( 0.0542) (0.0386) (0.0293) (0.0259) (0.0296) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**       0.4508                -    0.3483  0.1316  (0.0322) (0.0411) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (0.9854) 0.0555  1.6739  0.8200  0.2757  (0.0004) 

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (0.5951) 0.0013  1.9836  0.9223  0.2176  (0.0711) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 11.4300  12.0251  12.0238  10.0402  9.1179  8.9003  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

         

(5.12) 

         

(0.94) 18.26 9.49 2.26 

         

(1.44) 

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  568,057  589,893  447,719  440,533  478,348  512,030  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.99  1.91  1.83  1.78  1.78  1.80  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)***           5.37  

          

1.46  

          

4.68  

          

2.83  

          

1.16  

          

0.37  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)**** 54.44  26.77  22.03  21.11  

        

17.19  12.88  

       

ขอมูลเพ่ิมเติม 

      * คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึง่

ไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2549 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลานบาท (แบงเปน 

500 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ

กองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนทรัพยสินของกองทุน   

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด บริหารและจัดการโดย 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน       

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฎิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

คร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 

4. กําไรสะสมตนป 

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 29 มี.ค. 2549) (25,751,916.12)  (23,439,270.89) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 29 มี.ค. 2549) 27,891,074.88  27,891,074.88 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 29 มี.ค. 2549) 103,230,355.77  105,847,161.70 

กําไรสะสมตนป 105,369,514.53   110,298,965.69 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

  (เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

323.14 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 139.90 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 54.44 (ป 2557 : รอยละ 26.77) ตอมูลคา

สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมการจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด ใหกับกองทุน

ในลักษณะของ Rebate-Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด 

เอคควิตี้ ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจดัการ 10,733,870.13  9,024,513.19  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 698,667.08  601,634.24  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 15,356,935.21  14,376,678.35  0.05  0.10 
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 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด 

ซื้อเงินลงทุน 164,657,126.21  139,900,373.34  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 158,484,092.00  -  ราคาตลาด 

รายไดอ่ืน 8,777,558.55  7,635,374.61  ดูหมายเหตุ 8 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี         

 บาท 

 2558  2557 

 กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 554,552,170.74  575,739,016.45 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 917,001.89  938,302.18 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 58,306.49  62,553.49 

 อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด    

ลูกหน้ีอ่ืน 2,168,836.41  2,178,670.57 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 2,888,400.00  2,964,330.00 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  
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ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 15,396,956,18  17,509,245.68 

ลูกหน้ีอ่ืน 60,217.02  66,257.24 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 80,000.00  90,000.00 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวน

ของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือลบตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับ

ความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล เวิลด - เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุนมี

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพยซึ่งเปนตราสารทุนหรือเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ในหลายประเทศ เพ่ือ

ผลตอบแทนในระยะยาว ในอัตราไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ พอรตการลงทุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

 ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

ายงานการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทุน 

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน เอคควิตี้ 

ฟนด (Aberdeen Global –  North American Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว  โดยจะลงทุน

เฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการ

ลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน 

(equities or equities related securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด อันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด             

อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 

582



ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 289,125,131.96 บาท         มูลคาหนวยลงทุน 18.2914 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) S&P 500 CR (%) S&P 500 TR (%) 

3 เดือน 2.06  5.06  5.64  

6 เดือน -2.04 3.57 4.69 

12 เดอืน 0.90 7.50 9.79 

3 ป 42.90 69.34 80.25 

5 ป  71.79 93.59 115.23 

ตั้งแตตนป 0.90 7.50 9.79 

ตั้งแตจัดตัง้ (11 ส.ค. 53)  82.92 105.36 130.23 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี S&P 500 คือเปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตลาดของ 500 บริษัทมาคํานวณสรางเปนดัชนี โดยถูกออกแบบมา

เพ่ือวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจท่ัวไปของสหรัฐฯ ผานการเปล่ียนแปลงในมูลคาตลาดรวม 500 หุน โดยถือเปนตัวแทนของ

อุตสาหกรรมหลักท้ังหมด 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

583



คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 5,969,373.52 1.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 106,108.91 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 389,065.67 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาตรวจสอบบัญช ี 61,000.00 0.02 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 74,030.61 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 51,399.72 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 6,650,978.43 2.02 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  330,198,637.01 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรท อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด 350,095.622 285,108,486.26 97.86 

รวม หนวยลงทุน 

 

285,108,486.26 97.86 

      เงินฝากเพื่อดําเนินการ 

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

6,104,469.96 2.10 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

6,104,469.96 2.10 

      สินทรัพยอ่ืน 

 

1,120,292.68 0.38 

หน้ีสินอ่ืน 

 

(985,986.92) (0.34) 

  

รวมทรัพยสินสุทธ ิ

 

291,347,261.98 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

     (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 
 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  25 กุมภาพันธ 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 241,958,918.04 บาทในป 2558 

  

  

และ 309,175,467.49 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 10 

 

        285,108,486.26  

 

         372,780,026.36  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

            6,104,469.96  

 

           13,552,889.11  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                   2,030.24  

 

                    6,176.92  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

                   9,852.23  

 

                  59,235.59  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 

 

            1,108,410.21  

 

             1,475,720.48  

  

รวมสินทรัพย 

  

        292,333,248.90  

 

         387,874,048.46  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ี 

     

  

จากการซื้อเงินลงทุน 8, 10 

 

                             -    

 

             5,271,680.00  

  

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

               410,859.41  

 

                894,902.79  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

               560,802.09  

 

                711,950.99  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                 14,325.42  

 

                  17,001.40  

  

รวมหน้ีสิน 

  

               985,986.92  

 

             6,895,535.18  

สินทรัพยสุทธิ 

  

        291,347,261.98  

 

         380,978,513.28  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

        157,853,846.57  

 

         210,035,146.34  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

  

บัญชีปรับสมดุล 

  

        (84,148,386.04) 

 

          (41,433,489.16) 

  

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

        217,641,801.45  

 

         212,376,856.10  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

        291,347,261.98  

 

         380,978,513.28  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                    18.4567  

 

                     18.1388  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

      15,785,384.6441  

 

       21,003,514.6288  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรธ อเมริกัน เอคควติี้ ฟนด* 350,095.6220  

 

285,108,486.26  

 

100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 241,958,918.04 บาท) 

  

285,108,486.26  

 

100.00  

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรธ อเมริกัน เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอยสองใน

สามของพอรตการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดงักลาว  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรธ อเมริกัน เอคควติี้ ฟนด* 467,846.4700  

 

372,780,026.36  

 

     100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 309,175,467.49 บาท) 

  

372,780,026.36  

 

100.00  

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรธ อเมริกัน เอคควติี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอย 

สองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือ ประกอบกิจการ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                  5,306.45  

 

                 14,261.66  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

           4,896,622.37  

 

            6,265,327.29  

  

รวมรายได 

  

           4,901,928.82  

 

            6,279,588.95  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

           5,969,373.52  

 

            7,416,231.11  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

              106,108.91  

 

               138,068.28  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

              389,065.67  

 

               494,415.36  

 

คาสอบบัญช ี

  

                61,000.00  

 

                 61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

              125,430.33  

 

               149,436.10  

  

รวมคาใชจาย 

  

           6,650,978.43  

 

            8,259,350.85  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

(1,749,049.61) 

 

(1,979,761.90) 

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

         27,468,985.61  

 

          52,726,299.93  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

(20,454,990.65) 

 

(21,211,433.00) 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

           7,013,994.96  

 

          31,514,866.93  

         การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

           5,264,945.35  

 

          29,535,105.03  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

     

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

  

(1,749,049.61) 

 

(1,979,761.90) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

27,468,985.61  

 

52,726,299.93  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

(20,454,990.65) 

 

(21,211,433.00) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธจิากการดาํเนินงาน 

  

5,264,945.35  

 

29,535,105.03  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       124,372,235.60  

 

        319,140,364.06  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

      (219,268,432.25) 

 

(466,038,049.11) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

(94,896,196.65) 

 

(146,897,685.05) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

(89,631,251.30) 

 

(117,362,580.02) 

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

       380,978,513.28  

 

        498,341,093.30  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

       291,347,261.98  

 

        380,978,513.28  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     (มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     21,003,514.6288  

 

      29,329,888.1345  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       6,794,531.5711  

 

      18,810,382.7034  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

    (12,012,661.5558) 

 

  (27,136,756.2091) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

     15,785,384.6441  

 

      21,003,514.6288  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

           5,264,945.35  

 

          29,535,105.03  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

        (73,629,357.94) 

 

(194,658,958.93) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

       168,314,893.00  

 

        330,712,104.00  

 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                  4,146.68  

 

                   5,502.53  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                49,383.36  

 

           (59,235.59) 

 

การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 

  

              367,310.27  

 

               597,804.37  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

  

          (5,271,680.00) 

 

            5,271,680.00  

 

การลดลงในเจาหน้ีจากการรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

  

             (484,043.38) 

 

      (589,280.22) 

 

การลดลงในคาใชจายคางจาย 

  

             (151,148.90) 

 

        (136,231.70) 

 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน 

  

                 (2,675.98) 

 

     (5,963.70) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

        (27,468,985.61) 

 

(52,726,299.93) 

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

         20,454,990.65  

 

          21,211,433.00  

  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 

  

         87,447,777.50  

 

        139,157,658.86  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

       124,372,235.60  

 

        319,140,364.06  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

      (219,268,432.25) 

 

(466,038,049.11) 

 

        เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

        (94,896,196.65) 

 

(146,897,685.05) 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ

  

          (7,448,419.15) 

 

(7,740,026.19) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

         13,552,889.11  

 

          21,292,915.30  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

           6,104,469.96  

 

          13,552,889.11  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553***** 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                 -                  -      -    -      -    10.0000  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 18.1388  16.9909  12.6933  10.6658  10.6336       -    

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.0967) (0.0787) (0.0659) (0.0545) (0.0406) (0.0269) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน** 1.6237  2.0522  1.7862  1.6778  (0.1574) 0.1024  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน** (1.2091) (0.8256) 2.5773  0.4042  0.2302  0.5581  

รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน 0.3179  1.1479  4.2976  2.0275  0.0322  0.6336  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 18.4567  18.1388  16.9909  12.6933  10.6658  10.6336  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

            

1.59  

          

6.85  28.59  

        

22.07  

         

(1.23) 

          

6.80  

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  291,347  380,979  498,341  226,754  424,278  342,917  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 2.01  1.92  1.91  1.92  1.86  0.84  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวั

เฉล่ียระหวางป (%)*** 

            

9.80  

        

13.69  

        

13.34  

        

19.62  

          

3.32  

          

1.67  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)**** 

          

73.27  

      

121.91  

      

231.71  

      

228.69  

      

143.65  

      

133.21  

          ขอมูลเพ่ิมเติม 

       *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซือ้ขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริง 

ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 ***** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2553 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ันกวาหน่ึงป 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2553 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท (แบงเปน 

160 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการ

กองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ (ลักเซมเบิรก) ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรธ อเมริกัน เอคควิตี้ 

ฟนด บริหารและจัดการโดย อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจดัทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึง

กัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา

เชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีมีภาวะ

เงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน

ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ี

วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงนิใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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4. กําไรสะสมตนป 

   บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 11 ส.ค. 53) (7,470,679.60)  (5,490,917.70) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 11 ส.ค. 53) 156,242,976.83  103,516,676.90  

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 11 ส.ค. 53) 63,604,558.87    84,815,991.87  

กําไรสะสมตนป  212,376,856.10   182,841,751.07  

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

(เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

241.94 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 525.37 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 73.27 (ป 2557 : รอยละ  121.91) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557                

มีดังตอไปน้ี 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ  6,104,469.96   13,552,889.11  0.05  0.10 
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 บาท    

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็     

ซื้อเงินลงทุน 73,629,357.94  194,658,958.93   ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 168,314,893.00   330,712,104.00   ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 4,895,521.67   6,262,366.56   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจดัการ 5,969,373.52     7,416,231.11   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 389,065.67         494,415.36   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรธ อเมริกัน เอคควติี้ ฟนด    

 เงินลงทุน 285,108,486.26   372,780,026.36  

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

 ลูกหน้ีอ่ืน 1,108,410.21  1,475,720.48 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  5,271,680.00 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 458,068.43          595,501.62  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 29,125.74           39,700.12  

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมการจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรธ อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด 

ใหกับกองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน โกลบอล 

– นอรธ อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด โดยจํานวนเงินท่ีไดรับจะนําไปลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – 

นอรธ อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 
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มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดาน

อัตราแลกเปล่ียนดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน  (มูลคายุติธรรม) 7,915,942.09  11,336,902.45 

ลูกหน้ีอ่ืน 30,774.64  44,879.28 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  160,000.00 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรธ อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และ

กองทุนมีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือตรา

สารท่ีเกี่ยวของกับทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนใน

บริษัทดังกลาว 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

                 ไมมี  

                                      ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชือ่/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร 

คอมพานี ฟนด 
รายงานประจําป 

3 พฤศจิกายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทุน 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (ลักเซมเบิรก) ชื่ออเบอรดีน   

โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด (Aberdeen Global – North American 

Smaller Companies Fund) Class A-2 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉล่ียใน

รอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุน

อยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารแหงทุนหรือตราสารท่ี

เกี่ยวของกับตราสารแหงทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

โดยบริษัทขางตนมีขนาดมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดนอยกวา 5 พันลานเหรียญสหรัฐ ณ วันท่ี

ลงทุน 

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร 

คอมพานี ฟนด อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุน

รวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

   

  

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,251,850,209.17 บาท         มูลคาหนวยลงทุน 9.9919 บาท/หนวย 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) Russell 2000 CR (%) Russell 2000 CR (%) 

3 เดือน N/A N/A N/A 

6 เดือน N/A N/A N/A 

12 เดอืน N/A N/A N/A 

3 ป N/A N/A N/A 

5 ป  N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป N/A N/A N/A 

ตั้งแตจัดตัง้ (3 พ.ย. 58) -0.01 -2.74 -2.52 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

* ผลการดําเนินงานตั้งแตจัดตั้งกองทุน ตั้งแตวันท่ี  3 พ.ย. 58 ถงึ 23 ธ.ค.58 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี Russell 2000 เปนดชันีวัดผลการดําเนินงานของหุนขนาดเล็กประมาณ 2,000 หุน และอยูในดัชนี Russell 3000 ซึ่งประกอบ

ไปดวยหุนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 3,000 หุน 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 3,595,935.45 0.30 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 61,644.58 0.01 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 226,030.25 0.02 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 171,282.87 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 4,054,893.15 0.34 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  1,181,114,628.48 บาท 
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อเบอรดนี อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรท อเมริกัน สมอลเลอร 

คอมพานี ฟนด 2,713,427.757 1,258,101,526.52 97.50 

รวม หนวยลงทุน  1,258,101,526.52 97.50 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  39,290,579.22 3.04 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  39,290,579.22 3.04 

      

สินทรัพยอ่ืน  9,350,609.26 0.72 

หน้ีสินอ่ืน  (16,358,988.80) (1.27) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,290,383,726.20 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับระยะเวลาตัง้แตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุน) 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของอเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด  ซึ่งประกอบดวย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ

กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับระยะเวลาตัง้แตวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับ

ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                 

    

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  3 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        หมายเหต ุ    บาท  

สินทรัพย         

  เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,240,122,601.01 บาท) 3, 6, 8, 9         1,258,101,526.52  

  เงินฝากธนาคาร 5              39,290,579.22  

  ลูกหน้ี         

  

 

จากดอกเบ้ีย                         12,486.89  

  

 

จากการขายหนวยลงทุน                    4,725,673.63  

  ลูกหน้ีอ่ืน   8, 9                2,806,958.96  

  คาใชจายรอตดับัญช ี 3                1,769,494.42  

    รวมสินทรัพย           1,306,706,719.64  

หน้ีสิน         

  เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน   8, 9              14,080,950.00  

  คาใชจายคางจาย 8                2,158,305.74  

  หน้ีสินอ่ืน                       83,737.70  

    รวมหน้ีสิน                16,322,993.44  

สินทรัพยสุทธิ           1,290,383,726.20  

สินทรัพยสุทธิ:       

  ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน           1,271,863,903.21  

  กําไรสะสม       

    บัญชีปรับสมดุล                     719,142.48  

    กําไรสะสมจากการดําเนินงาน                17,800,680.51  

    สินทรัพยสุทธิ           1,290,383,726.20  

              

สินทรัพยสุทธิตอหนวย                          10.1456  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)          127,186,390.3155  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

       

 

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน  

สมอลเลอร คอมพานี ฟนด* 

   

2,713,427.7570  

 

   

1,258,101,526.52  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,240,122,601.01 บาท) 

  

   

1,258,101,526.52  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด มีนโยบายลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรต

การลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดงักลาว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที ่3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2558 

              

        หมายเหต ุ    บาท  

รายไดจากการลงทุน  3     

  รายไดดอกเบ้ีย 

 

                    12,486.89  

  รายไดอ่ืน 7, 8                2,807,158.25  

    รวมรายได 

 

               2,819,645.14  

คาใชจาย   3     

  คาธรรมเนียมการจดัการ  4, 8                3,595,935.45  

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4                     61,644.58  

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4, 8                   226,030.25  

  คาสอบบัญช ี

 

                    30,000.00  

  คาใชจายรอตดับัญชตีัดจาย 

 

                    66,700.16  

  คาใชจายอ่ืน 

 

                    74,582.71  

    รวมคาใชจาย 

 

               4,054,893.15  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

 

             (1,235,248.01) 

        

 

    

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 3     

   รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน                   1,057,003.01  

   รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน                 17,978,925.51  

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น                19,035,928.52  

              

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน                17,800,680.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที ่3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

              

             บาท  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางงวด       

  ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน                (1,235,248.01) 

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน                  1,057,003.01  

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน                17,978,925.51  

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธจิากการดาํเนินงาน                17,800,680.51  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด       

  มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก           1,062,083,015.32  

  มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางงวด              277,260,643.40  

  มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางงวด              (66,760,613.03) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน           1,272,583,045.69  

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด           1,290,383,726.20  

สินทรัพยสุทธิตนงวด                                   -    

สินทรัพยสุทธิปลายงวด           1,290,383,726.20  

              

             หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน       

  (มูลคาหนวยละ 10 บาท)       

  หนวยลงทุนเร่ิมแรก          106,228,301.5800  

  บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางงวด            27,469,506.8765  

  หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางงวด            (6,511,418.1410) 

  หนวยลงทุน ณ วันปลายงวด          127,186,390.3155  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที ่3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

              

             บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

  การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน                17,800,680.51  

  ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน       

     ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน       

  รายการตัดบัญชีคาใชจายรอตัดบัญชี                       66,700.16  

  การซื้อเงินลงทุน         (1,290,466,108.00) 

  การขายเงินลงทุน                51,400,510.00  

  การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย                     (12,486.89) 

  การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน                (4,725,673.63) 

  การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีอ่ืน                (2,806,958.96) 

  การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายรอตดับัญชี                (1,836,194.58) 

  การเพ่ิมขึ้นในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน                14,080,950.00  

  การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย                  2,158,305.74  

  การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน                       83,737.70  

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน                (1,057,003.01) 

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน              (17,978,925.51) 

    เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดาํเนินงาน         (1,233,292,466.47) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

  การออกจําหนายหนวยลงทุนเร่ิมแรก           1,062,083,015.32  

  การขายหนวยลงทุนในระหวางงวด              277,260,643.40  

  การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางงวด              (66,760,613.03) 

          เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน           1,272,583,045.69  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ                39,290,579.22  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด                                   -    

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด                39,290,579.22  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

         บาท  

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)   

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก               10.0000  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน   

  ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ*               (0.0105) 

  รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน**                 0.0087  

  รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**                 0.1474  

รายไดจากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน                 0.1456  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด               10.1456  

          

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%)                     1.51  

          

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ   

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (พันบาท)             1,290,384  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด (%)                     0.34  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางงวด (%)***                     0.33  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวด   

  ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางงวด (%)****                 113.61  

          

ขอมูลเพ่ิมเติม   

 *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางงวด   

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน 

จากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหวางงวดเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกบัความผันผวน 

ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางงวด  

  

  

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขาย 

เงินลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพาน ีฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

กองทุนเปด-อเบอรดีน-อเมริกัน-โกรท---สมอลเลอร-คอมพานี-ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 

ลานบาท (แบงเปน 300 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) 

เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี 

ฟนด บริหารและจัดการโดย อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใช มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม 

ดังตอไปน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวของ

กัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก

จากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ

รุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดขึ้น 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดาํเนินงาน

ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของ

อยางเฉพาะเจาะจงกับกจิกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิขึน้จากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด

เงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการเหลาน้ี สําหรับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศแสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนคร้ัง

ลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินงวด แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายรอตัดบัญชี 

คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก คาใชจายในการจําหนายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 

3 ป 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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4. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.75 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.11 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

5. เงินฝากธนาคาร 

5. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

ธนาคาร   บาท    อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ   39,290,579.22    0.05 

6. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

1,341.87 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 113.61 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางงวด 

7. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอม

พานี ฟนด ใหกับกองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน 

อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังตอไปน้ี 

   บาท  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ   3,595,935.45  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน   226,030.25  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด   

ซื้อเงินลงทุน   1,290,466,108.00  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน   51,400,510.00  ราคาตลาด 

รายไดอ่ืน   2,806,958.96  ดูหมายเหตุ 7 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 

   บาท 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด   

เงินลงทุน   1,258,101,526.52 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

ลูกหน้ีอ่ืน   2,806,958.96 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน   14,080,950.00 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย   1,965,408.57 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย   123,539.99 

9. การเปดเผยขอมูลสําหรับสินทรัพย 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กองทุนมีบัญชท่ีีเปนเงินตราตางประเทศ ท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน

ดังน้ี 

  รายการ   ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)   34,930,769.54 

ลูกหน้ีอ่ืน   77,934.28 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน   390,000.00 
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ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – นอรท อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบ

ตอราคา และกองทุนมีนโยบายลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารท่ีเกี่ยวของกับทุน

ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 3 พฤศจกิายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร คอมพานี ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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ายชื่อผูจัดการกองทนุรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั 

 

ลําดับท่ี ชือ่/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด 

(Aberdeen Global – Indian Equity Fund) เพียงกองทุน  โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอยสองในสามของ

พอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือ

ประกอบกิจการในประเทศอินเดีย หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับ

รายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือ

การแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

อินเดีย โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558           มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,286,293,665.85 บาท        มูลคาหนวยลงทุน  14.6010 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) MSCI India CR (%)  MSCI India TR (%) 

3 เดือน 0.42  -0.52  -0.28  

6 เดือน -0.77 -3.43 -2.75 

12 เดอืน 4.95 1.30 2.72 

3 ป 46.21 24.31 30.08 

5 ป  N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป 4.95 1.30 2.72 

ตั้งแตจัดตัง้ (16 มี.ค. 54)  45.90 8.37 16.67 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

ดัชนี MSCI India เปนดัชนีท่ีถูกจดัทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของหุนขนาดกลางและขนาดใหญในตลาดทุนของอินเดีย 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 19,636,616.94 1.82 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 347,482.32 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,274,102.04 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 242,629.42 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 21,500,830.72 1.99 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,079,656,740.48 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด 284,863.356 1,270,213,412.24 97.74 

รวม หนวยลงทุน  1,270,213,412.24 97.74 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  26,757,190.76 2.06 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  26,757,190.76 2.06 

      

สินทรัพยอ่ืน  5,888,661.55 0.45 

หน้ีสินอ่ืน  (3,309,279.75) (0.25) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,299,549,984.80 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ

ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถงึการใชวธิีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชเีกีย่วกับจาํนวนเงนิและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การ

ตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทํา

ขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

     

 

 

 

 (นายประวิทย ววิรรณธนานุตร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  2 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อินเดยี โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,249,066,197.61 บาทในป 2558 

   

  

และ 350,503,294.52 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 10 

 

     1,270,213,412.24  

 

         379,337,583.99  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

          26,757,190.76  

 

           13,419,198.98  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                 12,142.04  

 

                    6,793.36  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

               635,469.74  

 

           10,633,511.10  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 

 

            5,241,049.77  

 

             1,235,457.63  

  

รวมสินทรัพย 

  

     1,302,859,264.55  

 

         404,632,545.06  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ี 

     

  

จากการซื้อเงินลงทุน 8, 10 

 

                              -    

 

           16,470,260.00  

  

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

            1,056,906.89  

 

                148,049.72  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

            2,195,243.45  

 

                681,451.56  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                 57,129.41  

 

                  11,119.72  

  

รวมหน้ีสิน 

  

            3,309,279.75  

 

           17,310,881.00  

สินทรัพยสุทธิ 

  

     1,299,549,984.80  

 

         387,321,664.06  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

        880,683,042.90  

 

         275,188,959.73  

 

กําไรสะสม 

     

  

บัญชปีรับสมดุล 

  

        354,462,674.62  

 

           78,312,369.40  

  

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

          64,404,267.28  

 

           33,820,334.93  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

     1,299,549,984.80  

 

         387,321,664.06  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                    14.7561  

 

                     14.0747  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

  

      88,068,304.2374  

 

       27,518,895.9275  

 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงิน

ลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด* 284,863.3560  

 

   1,270,213,412.24  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,249,066,197.61 บาท) 

  

   1,270,213,412.24  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอย 

สองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบ 

กิจการในประเทศอินเดยี หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

645



กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 
 

ราคายุติธรรม  

(บาท)  

รอยละของมูลคา

เงินลงทุน 

     

  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด* 89,387.4040  

 

379,337,583.99  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 350,503,294.52 บาท) 

  

379,337,583.99  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด มีนโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอย 

 

สองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ หรือประกอบ 

 

กิจการในประเทศอินเดยี หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                     30,148.52  

 

                    8,270.41  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

              18,642,783.24  

 

             2,580,978.99  

  

รวมรายได 

  

              18,672,931.76  

 

             2,589,249.40  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

              19,636,616.94  

 

             2,654,214.13  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

                   347,482.32  

 

                  48,940.89  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

                1,274,102.04  

 

                176,947.64  

 

คาสอบบัญช ี

  

                     61,000.00  

 

                  61,200.00  

 

คาใชจายรอการตัดบัญชีตดัจาย 

  

                                  -    

 

                104,214.88  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

                   181,629.42  

 

                105,763.91  

  

รวมคาใชจาย 

  

              21,500,830.72  

 

             3,151,281.45  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

               (2,827,898.96) 

 

              (562,032.05) 

         

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

              41,098,906.15  

 

           13,639,947.12  

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

               (7,687,074.84) 

 

           21,723,576.91  

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

              33,411,831.31  

 

           35,363,524.03  

         การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

              30,583,932.35  

 

           34,801,491.98  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

  

               (2,827,898.96) 

 

              (562,032.05) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

              41,098,906.15  

 

           13,639,947.12  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

               (7,687,074.84) 

 

           21,723,576.91  

การเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธจิากการดาํเนินงาน 

  

              30,583,932.35  

 

           34,801,491.98  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

         2,014,770,651.97  

 

         388,850,767.79  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

        (1,133,126,263.58) 

 

       (156,587,166.84) 

การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

            881,644,388.39  

 

         232,263,600.95  

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

            912,228,320.74  

 

         267,065,092.93  

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

            387,321,664.06  

 

         120,256,571.13  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

         1,299,549,984.80  

 

         387,321,664.06  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     (มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

          27,518,895.9275  

 

       11,346,654.6618  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

        134,991,494.2062  

 

       28,726,910.5735  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

         (74,442,085.8963) 

 

     (12,554,669.3078) 

 

หนวยลงทุน ณ วันส้ินป 

  

          88,068,304.2374  

 

       27,518,895.9275  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

              30,583,932.35  

 

           34,801,491.98  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

รายการตัดบัญชีคาใชจายรอตัดบัญชี 

  

                                  -    

 

                104,214.88  

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

        (1,434,200,448.94) 

 

       (345,324,640.22) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

            576,736,452.00  

 

         119,382,438.00  

 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

                      (5,348.68) 

 

                  (5,475.41) 

 

การลดลงในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 

  

                                  -    

 

             1,295,640.00  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

                9,998,041.36  

 

         (10,633,511.10) 

 

การเพ่ิมขึ้นในลูกหน้ีอ่ืน 

  

               (4,005,592.14) 

 

              (691,237.92) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

  

             (16,470,260.00) 

 

           16,470,260.00  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

                   908,857.17  

 

              (379,766.64) 

 

การเพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย 

  

                1,513,791.89  

 

                422,014.38  

 

การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน 

  

                     46,009.69  

 

                    6,064.68  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

             (41,098,906.15) 

 

         (13,639,947.12) 

 

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

  

                7,687,074.84  

 

         (21,723,576.91) 

  

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 

  

           (868,306,396.61) 

 

       (219,916,031.40) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

         

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

  

         2,014,770,651.97  

 

         388,850,767.79  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

  

        (1,133,126,263.58) 

 

       (156,587,166.84) 

 

        เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

            881,644,388.39  

 

         232,263,600.95  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ

  

              13,337,991.78  

 

           12,347,569.55  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

              13,419,198.98  

 

             1,071,629.43  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

              26,757,190.76  

 

           13,419,198.98  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554***** 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

     มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                 -                  -                  -                  -        10.0000  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป       14.0747      10.5984        9.9839        8.6439                -    

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

     

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ*       (0.0388)     (0.0466)     (0.0497)     (0.0229)     (0.0052) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน**         0.8859        1.3588      (0.1751)     (0.2248)       0.0776  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน**       (0.1657)       2.1641        0.8393        1.5877      (1.4285) 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังส้ิน         0.6814        3.4763        0.6145        1.3400      (1.3561) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป       14.7561      14.0747      10.5984        9.9839        8.6439  

         อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%)             2.83          22.82            3.83          14.53        (13.62) 

         อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

    มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)     1,299,550      387,322      120,257      219,683      323,745  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%)             1.99            2.07            2.20            1.94            1.57  

อัตราสวนของรายได(ขาดทุน)จากการลงทุนรวมตอมูลคา

สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)***             5.54          10.64            0.55          (0.74)           2.29  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงิน

ลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)****         186.26        304.70          87.10          91.05        157.03  

         ขอมูลเพ่ิมเติม       

 *  คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

***  รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายได(ขาดทุน)จากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขาย 

เงินลงทุนอยางแทจริง ซึ่งไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

***** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2554 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ันกวาหน่ึงป 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2554 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท (แบงเปน 160 ลาน

หนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนาย

ทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ (ลักเซมเบิรก) ชื่อ กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน    เอคควิตี้ ฟนด บริหารและ

จัดการโดยอเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับ

กิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุนได

จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 

 

 

651



มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

654



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของรายการ

เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน

คร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายรอตัดบัญชี 

คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก คาใชจายในการจําหนายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 3 

ป 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย

และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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4. กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป 

   บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 16 มี.ค. 54) (2,279,831.48)  (1,717,799.43) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 16 มี.ค. 54) 7,265,876.94  (6,374,070.18) 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 16 มี.ค. 54) 28,834,289.47  7,110,712.56 

กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป  33,820,334.93  (981,157.05) 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.73 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

(เดิมเรียกเก็บในอัตราไมเกิน 1.65 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2558) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

2,010.94 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 464.71 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 186.26 (ป 2557 : รอยละ 304.70)       

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

   ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ  26,757,190.76  13,419,198.98  0.05  0.10 
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 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็     

ซื้อเงินลงทุน 1,434,200,448.94  345,324,640.22  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 576,736,452.00  119,382,438.00  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 18,633,688.58  2,580,352.14  ดูหมายเหตุ 9 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจัดการ 19,636,616.94  2,654,214.13  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,274,102.04  176,947.64  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด    

 เงินลงทุน 1,270,213,412.24  379,337,583.99 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด    

 ลูกหน้ีอ่ืน 5,241,049.77  1,235,457.63 

 เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  16,470,260.00 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,970,145.28  567,387.64 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 125,269.33  37,825.84 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด ใหกับ

กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.75% ตอปของเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีนโกลบอล – 

อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด โดยจํานวนเงินท่ีไดรับจะนําไปลงทุนเพ่ิมในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีนโกลบอล – อินเดียน        

เอคควิตี้ ฟนด 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 
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มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด

ลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความออนไหวตอการ

ปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียน ดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน  (มูลคายุติธรรม) 35,267,052.01  11,536,329.42 

ลูกหน้ีอ่ืน 145,516.00  37,572.46 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  500,000.00 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวน

ของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือลบตอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความ

ผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุนมี

นโยบายเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับ

ตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดียหรือ บริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

ายงานการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (บลจ.อเบอรดีน) ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบวา บลจ. 

อเบอรดีน จะเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมการจดัการกองทุน (Management Fee) ของกองทุนรวมภายใตการจดัการ

จํานวน 11 กองทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ลําดับ ชื่อกองทุนรวม 

อัตราคาธรรมเนียมการจัดการ* 

(ไมเกินรอยละตอป) 

ปจจุบัน ใหม 

1 อเบอรดีน โกรท 1.6500 1.7300 

2 อเบอรดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 1.6500 1.7300 

3 อเบอรดีน สมารทแคปปตอล เพ่ือการเล้ียงชีพ 1.6500 1.7300 

4 อเบอรดีน หุนระยะยาว 1.6500 1.7300 

5 อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 1.6500 1.7300 

6 อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

7 อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 1.6500 1.7300 

8 อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 1.6500 1.7300 

9 อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

10 อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 1.6500 1.7300 

11 อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตีส้ ฟนด 1.6500 1.7300 

*หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมภาษมีูลคาเพ่ิม 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  เปนตนไป 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทนุเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตี้ส บอนด ฟนด

รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส 

บอนส ฟนด (Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund) เพียงกองทุนเดียว 

โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย

กองทุนหลักลงทุนในตราสารหน้ีของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม 

(emerging markets) หรือท่ีออกโดยรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐของประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม 

ในอัตราไมนอยกวา 2 ใน 3 ของพอรตการลงทุน 

นโยบายเงินปนผล  โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิง้ ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส 

บอนด ฟนด อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุน

รวม ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด               

อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับ

อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 23 ธันวาคม 2558         มูลคาทรัพยสินสุทธิ  241,680,475.84 บาท    มูลคาหนวยลงทุน 14.4548 บาท/หนวย 

                             

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) JPM EMBI GD (%) 

3 เดือน -0.12  0.15  

6 เดือน -5.50 5.96 

12 เดือน -3.29 10.72 

3 ป -4.15 21.17 

5 ป 24.67 55.20 

ตั้งแตตนป -3.29 10.72 

ตั้งแตจัดตัง้ (19 ก.ค. 50) 44.55 87.69 

ผลการดําเนินงาน ณ 23 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 24-25 ธ.ค.58 เปนวันหยุดทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

ดัชนี JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย JP Morgan 

เพ่ือใชในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแหงหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม (emerging 

markets) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

กองทุนมีนโยบายปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามสัดสวนท่ีเหมาะสมตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 5,047,640.81 1.61 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 100,952.79 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 336,509.45 0.11 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาตรวจสอบบัญช ี 61,000.00 0.02 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 71,929.52 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 34,365.88 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 5,652,398.45 1.80 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 313,145,862.35 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุนตราสารหนี ้    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเกต็ 

บอนด ฟนด 176,500.403 234,446,077.95 97.73 

รวม หนวยลงทุนตราสารหน้ี  234,446,077.95 97.73 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  4,366,030.42 1.82 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  4,366,030.42 1.82 

      

สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา    

  ลูกหน้ีจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือ

ปองกันความเส่ียง 

 

2,443,012.77 1.02 

รวม สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  2,443,012.77 1.02 

      

สินทรัพยอ่ืน  921,147.70 0.38 

หน้ีสินอ่ืน  (2,296,627.67) (0.96) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  239,879,641.17 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 
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อันดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาซื้อขายลวงหนา (OTC Derivatives)  

 

 คูสัญญา 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

 

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 
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กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบ

กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

  

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  4 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 206,304,854.51 บาทในป 2558 

  

  

และ 352,140,883.81 บาท ในป 2557) 3, 7, 8, 11 

 

        234,446,077.95  

 

         386,025,287.59  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

            4,366,030.42  

 

             6,602,902.68  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                   1,142.82  

 

                    4,646.58  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

                   4,950.49  

 

                381,978.97  

 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 10, 11 

 

            2,444,903.22  

 

                160,919.35  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8, 11 

 

               915,054.39  

 

             1,583,172.61  

  

รวมสินทรัพย 

  

        242,178,159.29  

 

         394,758,907.78  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

            1,860,081.74  

 

                    5,292.77  

 

คาใชจายคางจาย 8 

 

               425,958.90  

 

                696,029.65  

 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 10, 11 

 

                   1,890.45  

 

             3,895,083.35  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                 10,587.03  

 

                  16,235.72  

  

รวมหน้ีสิน 

  

            2,298,518.12  

 

             4,612,641.49  

สินทรัพยสุทธิ 

  

        239,879,641.17  

 

         390,146,266.29  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

        165,937,213.83  

 

         261,380,709.61  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

  

บัญชีปรับสมดุล 

  

      (123,612,370.76) 

 

         (74,285,769.96) 

  

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

        197,554,798.10  

 

         203,051,326.64  

  

สินทรัพยสุทธิ 

  

        239,879,641.17  

 

         390,146,266.29  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                    14.4560  

 

                     14.9263  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

      16,593,721.3941  

 

       26,138,070.9678  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อีเมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

 มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด* 176,500.4030  

 

234,446,077.95  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 206,304,854.51 บาท) 

  

234,446,077.95  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี ท่ีเสนอขายในระดับระหวาง

ประเทศหรือในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อีเมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

         

   

ชื่อหลักทรัพย  จํานวนหนวย  

 

 ราคายตุิธรรม  

 

รอยละของ 

มูลคาเงินลงทุน  

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศลักเซมเบิรก 

     

  

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด*   303,791.3870  

 

386,025,287.59  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 352,140,883.81 บาท) 

  

386,025,287.59  

 

100.00 

         * กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี ท่ีเสนอขายในระดับ 

 

ระหวางประเทศหรือในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

  

                    3,192.00  

 

                     8,921.62  

 

รายไดอ่ืน 8, 9 

 

             4,719,092.85  

 

              6,474,941.62  

  

รวมรายได 

  

             4,722,284.85  

 

              6,483,863.24  

คาใชจาย 

 

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  5, 8 

 

             5,047,640.81  

 

              7,083,148.46  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 

 

                100,952.79  

 

                 141,662.96  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 

                336,509.45  

 

                 472,209.77  

 

คาสอบบัญช ี

  

                  61,000.00  

 

                   61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

  

                106,295.40  

 

                 126,715.37  

  

รวมคาใชจาย 

  

             5,652,398.45  

 

              7,884,936.56  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

  

(930,113.60) 

 

(1,401,073.32) 

         รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3 

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

22,284,988.63  

 

24,225,472.29  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

(5,743,180.34) 

 

(14,446,658.15) 

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ  

  

(27,285,400.00) 

 

(14,207,000.00) 

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ  10, 11 

 

6,177,176.77  

 

17,730,090.00  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

(4,566,414.94) 

 

13,301,904.14  

         การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

(5,496,528.54) 

 

11,900,830.82  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

  

 

 ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน  

  

(930,113.60) 

 

(1,401,073.32) 

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

22,284,988.63  

 

24,225,472.29  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

  

(5,743,180.34) 

 

(14,446,658.15) 

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ  

  

(27,285,400.00) 

 

(14,207,000.00) 

 

 รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ  

  

6,177,176.77  

 

17,730,090.00  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

(5,496,528.54) 

 

11,900,830.82  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

             4,736,382.32  

 

            93,435,662.26  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

     (149,506,478.90) 

 

        (238,934,355.96) 

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

      (144,770,096.58) 

 

        (145,498,693.70) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  

      (150,266,625.12) 

 

        (133,597,862.88) 

สินทรัพยสุทธิตนป 

  

         390,146,266.29  

 

          523,744,129.17  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

  

         239,879,641.17  

 

          390,146,266.29  

         

      

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

     

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

       26,138,070.9678  

 

        35,962,255.5814  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

            316,333.0527  

 

          6,010,286.3269  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

      (9,860,682.6264) 

 

      (15,834,470.9405) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

       16,593,721.3941  

 

        26,138,070.9678  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

  

(5,496,528.54) 

 

11,900,830.82  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

    

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

     

 

การซื้อเงินลงทุน 

  

(17,214,207.07) 

 

(72,789,179.50) 

 

การขายเงินลงทุน 

  

185,335,225.00  

 

236,518,640.00  

 

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

  

3,503.76  

 

2,287.37  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

  

377,028.48  

 

(381,978.97) 

 

การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 

  

668,118.22  

 

587,831.00  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

1,854,788.97  

 

(4,013,411.26) 

 

การลดลงในคาใชจายคางจาย 

  

(270,070.75) 

 

(181,546.83) 

 

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน 

  

(5,648.69) 

 

(5,498.95) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

  

(22,284,988.63) 

 

(24,225,472.29) 

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

  

5,743,180.34  

 

14,446,658.15  

 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกดิขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 

  

(6,177,176.77) 

 

(17,730,090.00) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนินงาน 

  

142,533,224.32  

 

144,129,069.54  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

4,736,382.32  

 

93,435,662.26  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

(149,506,478.90) 

 

(238,934,355.96) 

  

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 

  

(144,770,096.58) 

 

(145,498,693.70) 

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธ ิ

  

(2,236,872.26) 

 

(1,369,624.16) 

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

  

6,602,902.68  

 

7,972,526.84  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

  

4,366,030.42  

 

6,602,902.68  
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 14.9263  14.5637  15.0919  12.7285  11.6053  11.3294  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ* (0.0446) (0.0482) (0.0440) (0.0424) (0.0388) (0.0719) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน ** 2.0775  0.7482  0.5212    0.1437  0.3160  0.4394  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.5354) (0.4462) (0.9445)      1.7575    1.0683  0.0916) 

 

รายการกําไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (2.5437)  0.4388) 0.1344  0.2975  0.2295              -      

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** 0.5759   0.5476  (0.1953)  0.2071  (0.4518) -      

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน (0.4703) 0.3626  (0.5282) 2.3634   1.1232  0.2759 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 14.4560  14.9263  14.5637  15.0919  12.7285  11.6053 

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%) (1.76) 2.69  (6.04) 16.45  8.18  2.13  

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)  239,880  390,146  523,744  2,095,423  411,921  284,076  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) 1.81  1.78  1.77  1.77  1.81  2.06  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%) *** 

            

8.62  

              

6.95  

             

7.65  

             

2.47  

             

3.81  

             

4.91  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%) **** 

          

64.68  

            

69.98  

         

159.16  

         

161.24  

           

78.29  

           

53.54  

          ขอมูลเพ่ิมเติม       

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดขึ้น

ในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุนตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยางแทจริงซึง่

ไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซือ้คืน 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง  ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต”.) เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

5,000 ลานบาท (แบงเปน 500 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุนรวม อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส 

บอนด ฟนด บริหารและจัดการโดยอเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอย

ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง 

“การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

(ปรับปรุง 2557) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

  

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง     

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคงคาง 

ณ วันส้ินปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว       
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4. กําไรสะสมตนป                                

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 19 ก.ค. 50) (20,949,668.52)  (19,548,595.20) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 19 ก.ค. 50) 118,370,455.38  94,144,983.09 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 19 ก.ค. 50) 33,884,403.78  48,331,061.93 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม (เร่ิมสะสม 19 ก.ค. 50) 70,000,300.00  84,207,300.00 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม     

(เร่ิมสะสม 19 ก.ค. 50) 1,745,836.00  (15,984,254.00) 

กําไรสะสมตนป 203,051,326.64  191,150,495.82 

5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.50 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.10 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ         4,366,030.42  6,602,902.68  0.05  0.10 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

202.55 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 309.31 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 64.68 (ป 2557 : รอยละ 69.98) ตอ

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี

ดังตอไปน้ี 
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 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็ 

ซื้อเงินลงทุน 17,214,207.07  72,789,179.50  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 185,335,225.00  236,518,640.00  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 4,719,092.85  6,474,878.50  ดูหมายเหตุ 9 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 คาธรรมเนียมการจดัการ 5,047,640.81  7,083,148.46  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 336,509.45  472,209.77  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด    

 เงินลงทุน 234,446,077.95  386,025,287.59 

อเบอรดีน อินเตอรเนชั่นแนล ฟนด แมเนเจอร ลิมิเตด็    

 ลูกหน้ีอ่ืน 915,054.39  1,583,172.61 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 331,559.30  579,853.72 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 22,103.96  38,656.91 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง  มารเก็ตส บอนด 

ฟนด ใหกับกองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน 

อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุน อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด 

10. สัญญาอนุพันธ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีสัญญาอนุพันธคงเหลือดังน้ี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 6.20 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปล่ียน

เปนเงินจํานวน 226.17 ลานบาท และเงินจํานวน 9.02 ลานบาท เพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินจํานวน 0.25 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพ่ือแลกเปล่ียนเปน

เงินจํานวน 32.84 ลานบาท และเงินจํานวน 375.38 ลานบาท เพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินจํานวน 11.50 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

11. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ันกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน  

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาด

วาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 6,509,317.21  11,739,714.36 

ลูกหน้ีอ่ืน 25,406.18  48,147.09 

กองทุนไดทําธุรกรรมซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือคุมครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของทรัพยสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 10)  

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบดานบวกหรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออก
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ตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุนรวม อเบอรดีน โกลบอล – ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส บอนด ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ

ตอราคา และกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในระหวางประเทศหรือใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม 

12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัตใิหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

ไมมี 

              ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

ายงานการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี         

1 กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิต้ี ฟนด
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ (สิงคโปร) 

ชื่อ  Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีตั้งแตรอย

ละ 80 (แปดสิบ) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย Aberdeen Pacific Equity Fund 

(กองทุนหลัก)  จะลงทุนกระจายในกลุมหลักทรัพย ของ Asian-Pacific Equities/เอเชียน – 

แปซิฟก เอคควิตี้ แตไมครอบคลุมถึงตราสารแหงทุนของญ่ีปุน  

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชยี แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ 

ฟนด อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม 

ดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

 

                          ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,453,599,640.21 บาท       มูลคาหนวยลงทุน 16.6506 บาท/หนวย 

  

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ 

(%) 

MSCI AC AP ex Japan CR 

(%) 

MSCI AC AP ex Japan TR 

(%) 

3 เดือน 1.50  4.60  4.93  

6 เดือน -9.55 -8.40 -6.94 

12 เดอืน -6.49 -2.54 0.57 

3 ป -1.77 4.19 14.38 

5 ป  9.61 3.35 20.98 

ตั้งแตตนป -6.49 -2.54 0.57 

ตั้งแตจัดตัง้ (25 ส.ค. 48) 66.51 27.29 76.06 

ผลการดําเนินงาน ณ 24 ธ.ค.58 เน่ืองจาก 25 ธ.ค.58 เปนวันหยดุทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

หมายเหตุ    

ดัชนี MSCI AC AP ex Japan เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือสําหรับใชใน

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟคโดยไมรวมญ่ีปุน 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 35,621,218.49 1.88 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 610,649.59 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,239,048.01 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาใชจายอ่ืนๆ 250,483.99 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 38,721,400.08 2.04 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,894,789,093.38 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 11,958,677.83 1,429,476,998.60 98.83 

รวม หนวยลงทุน  1,429,476,998.60 98.83 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  23,151,597.94 1.60 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  23,151,597.94 1.60 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,063,685.24 0.14 

หน้ีสินอ่ืน  (8,221,011.80) (0.57) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,446,471,269.98 100.00 

 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 
 
 
 

705



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ

ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแส

เงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ือง

อ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 

 

 

 

 (นายประวิทย ววิรรณธนานุตร)                                              

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  3 มีนาคม 2559  
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

สินทรัพย 

      

 

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,286,030,011.82 บาท 

    

  

ในป 2558 และ 1,792,311,890.38 บาทในป 2557) 3, 7, 9, 10 

 

      1,429,476,998.60  

 

     2,195,296,012.49  

 

เงินฝากธนาคาร 6 

 

           23,151,597.94  

 

          25,115,207.83  

 

ลูกหน้ี 

      

  

จากดอกเบ้ีย 

  

                    7,031.22  

 

                 22,640.21  

  

จากการขายหนวยลงทุน 

  

                257,142.81  

 

            9,428,588.07  

 

ลูกหน้ีอ่ืน 9, 10 

 

             1,799,511.21  

 

            2,745,725.06  

  

รวมสินทรัพย 

  

      1,454,692,281.78  

 

     2,232,608,173.66  

หน้ีสิน 

      

 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

  

             5,606,189.65  

 

                   5,123.06  

 

คาใชจายคางจาย 9 

 

             2,542,147.94  

 

            4,099,858.64  

 

หน้ีสินอ่ืน 

  

                  72,674.21  

 

                 95,199.93  

  

รวมหน้ีสิน 

  

             8,221,011.80  

 

            4,200,181.63  

สินทรัพยสุทธิ 

  

      1,446,471,269.98  

 

     2,228,407,992.03  

สินทรัพยสุทธิ: 

     

 

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

  

869,892,624.73  

 

1,243,582,529.67  

 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

     

 

บัญชีปรับสมดุล 

  

(333,231,898.60) 

 

(37,615,570.81) 

 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 

909,810,543.85  

 

1,022,441,033.17  

 

สินทรัพยสุทธิ 

  

      1,446,471,269.98  

 

     2,228,407,992.03  

         สินทรัพยสุทธิตอหนวย 

  

                     16.6281  

 

                    17.9192  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 

 

       86,989,262.4859  

 

    124,358,252.9658  

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

 

มูลคายตุิธรรม 

 

มูลคาเงินลงทุน 

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศสิงคโปร 

     

  

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด * (SGD CLASS) 11,958,677.8300  

 

1,429,476,998.60  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุในหนวยลงทุน 

  

1,429,476,998.60  

 

100.00 

         รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,286,030,011.82 บาท) 

  

1,429,476,998.60  

 

100.00 

         

 

* กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกลุมประเทศ 

  

เอเชยีแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

 

มูลคายตุิธรรม 

 

มูลคาเงินลงทุน 

      

 (บาท)  

  เงินลงทนุในกองทนุรวมในตางประเทศ 

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศสิงคโปร 

     

  

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด * (SGD CLASS) 17,133,087.3800  

 

2,195,296,012.49  

 

100.00 

รวมเงินลงทนุในหนวยลงทุน 

  

 2,195,296,012.49  

 

100.00 

         รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 1,792,311,890.38 บาท) 

  

 2,195,296,012.49  

 

100.00 

         

 

* กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกลุมประเทศ 

  

เอเชยีแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

       

 บาท  

     

หมายเหต ุ

 

2558 

 

2557 

รายไดจากการลงทุน  

 

3 

    

 

รายไดดอกเบ้ีย 

   

                  18,002.67  

 

                 35,382.59  

 

รายไดอ่ืน 

 

8, 9 

 

           28,252,136.10  

 

          28,395,489.02  

  

รวมรายได 

   

           28,270,138.77  

 

          28,430,871.61  

คาใชจาย 

  

3 

    

 

คาธรรมเนียมการจดัการ  

 

5, 9 

 

           35,621,218.49  

 

          36,101,791.99  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

 

5 

 

                610,649.59  

 

               618,887.93  

 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

5, 9 

 

             2,239,048.01  

 

            2,222,122.42  

 

คาธรรมเนียมสอบบัญช ี

   

                  61,000.00  

 

                 61,200.00  

 

คาใชจายอ่ืน 

   

                189,483.99  

 

               228,593.77  

  

รวมคาใชจาย 

   

           38,721,400.08  

 

          39,232,596.11  

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ

   

         (10,451,261.31) 

 

       (10,801,724.50) 

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 

 

3 

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

   

         157,357,907.32  

 

          80,668,021.24  

 

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน  

 

       (259,537,135.33) 

 

       (46,941,168.17) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น 

 

       (102,179,228.01) 

 

          33,726,853.07  

          การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

 

       (112,630,489.32) 

 

          22,925,128.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

       

 บาท  

       

2558 

 

2557 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป 

     

 

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน 

   

         (10,451,261.31) 

 

       (10,801,724.50) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

   

         157,357,907.32  

 

          80,668,021.24  

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

   

       (259,537,135.33) 

 

       (46,941,168.17) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

   

       (112,630,489.32) 

 

          22,925,128.57  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 

     

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

   

         181,841,522.00  

 

        708,418,946.35  

 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

   

       (851,147,754.73) 

 

    (298,703,437.52) 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

   

       (669,306,232.73) 

 

        409,715,508.83  

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

   

       (781,936,722.05) 

 

        432,640,637.40  

สินทรัพยสุทธิตนป 

   

      2,228,407,992.03  

 

     1,795,767,354.63  

สินทรัพยสุทธิปลายป 

   

      1,446,471,269.98  

 

     2,228,407,992.03  

          

       

 หนวย  

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน 

      

 

(มูลคาหนวยละ 10 บาท) 

      

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

   

     124,358,252.9658  

 

    102,336,586.4776  

 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

   

       10,155,784.2275  

 

      38,556,327.1256  

 

หัก  :  หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

   

     (47,524,774.7074) 

 

 (16,534,660.6374) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

   

       86,989,262.4859  

 

    124,358,252.9658  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

          

       

 บาท  

       

2558 

 

2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

      

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน 

   

       (112,630,489.32) 

 

          22,925,128.57  

 

ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  

 

   ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

  

 

การซื้อเงินลงทุน 

   

       (270,666,695.12) 

 

       (720,904,800.36) 

 

การขายเงินลงทุน 

   

         934,306,481.00  

 

        333,638,637.00  

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 

   

                  15,608.99  

 

                (11,356.92) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน 

   

             9,171,445.26  

 

           (9,295,435.29) 

 

การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน 

   

                946,213.85  

 

              (472,888.81) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

   

             5,601,066.59  

 

              (134,996.69) 

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 

   

           (1,557,710.70) 

 

               852,864.24  

 

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน 

   

                (22,525.72) 

 

                 11,599.83  

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน 

   

       (157,357,907.32) 

 

         (80,668,021.24) 

 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึน้จากเงินลงทุน 

   

         259,537,135.33  

 

          46,941,168.17  

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 

   

         667,342,622.84  

 

       (407,118,101.50) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

      

 

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 

   

         181,841,522.00  

 

        708,418,946.35  

 

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป 

   

       (851,147,754.73) 

 

       (298,703,437.52) 

  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 

   

       (669,306,232.73) 

 

        409,715,508.83  

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

   

           (1,963,609.89) 

 

            2,597,407.33  

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 

   

           25,115,207.83  

 

          22,517,800.50  

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 

   

           23,151,597.94  

 

          25,115,207.83  
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กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

          

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555 2554 2553 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

      มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป    17.9192      17.5476     16.9297     13.8454     15.0996     13.1587  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

      

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ*    (0.0980)     (0.1014)    (0.0883)   (0.0781)     (0.0701)     (0.0672) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน **      1.8374        1.1313       1.7235       1.2200      0.5592        0.4423  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **     (3.0305)     (0.6583)     (1.0173)       1.9424      (1.7433)       1.5658  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน     (1.2911)       0.3716        0.6179        3.0843      (1.2542)       1.9409  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป    16.6281      17.9192      17.5476      16.9297      13.8454      15.0996  

          อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ       

ถัวเฉล่ียระหวางป (%) (5.94) 1.19  3.25  20.93  (8.61) 13.98  

          อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเตมิท่ีสําคัญ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป(พันบาท)  1,446,471   2,228,408   1,795,767   2,112,740   2,044,785   2,230,643  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ีย

ระหวางป (%) 

           

2.04  

             

2.03  

            

2.01  

            

1.99  

            

1.98  

            

1.98  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพย

สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) *** 9.80  5.66  10.69  9.76  5.34  4.67  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางป 

    ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%) **** 63.59  54.69  59.33  49.08  32.79  32.77  

          ขอมูลเพ่ิมเติม       

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ี

เกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน

ระหวางป 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยาง

แทจริงซึง่ไมรวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

714



กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปดอเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2548 มีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ลาน

บาท (แบงเปน 500 ลานหนวยหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน 

จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปน

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด บริหารและจัดการโดย 

อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง

การตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของ

ประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง 

“การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญช ีการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ              

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 

2557) 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 

2557) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 

2557) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ        

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 

2557) 

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 

2557) 

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน        

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 
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ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศแสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนคร้ังลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ี

เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว         

4. กําไรสะสมตนป         

 บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548) (101,134,542.08)  (90,332,817.58) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548) 720,591,453.14  639,923,431.90 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548) 402,984,122.11  449,925,290.28 

กําไรสะสมตนป 1,022,441,033.17  999,515,904.60 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 1.75 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.05 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.11 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปน จํานวนเงิน 

1,204.97 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 1,054.54 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 63.59 (ป 2557 :  รอยละ 54.69) 

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด ใหกับกองทุนใน

ลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน-แปซิฟค เอคค

วิตี้ ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557            

มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด      

คาธรรมเนียมการจดัการ 35,621,218.49  36,101,791.99  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,239,048.01  2,222,122.42  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 

 

 

 

 

 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%)  

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 23,151,597.94  25,115,207.83  0.05  0.10 
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อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมเิต็ด 

ซื้อเงินลงทุน 270,666,695.12  720,904,800.36  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 934,306,481.00  333,638,637.00  ราคาตลาด 

รายไดอ่ืน 28,252,111.27  28,390,238.17  ดูหมายเหตุ 8 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังน้ี                                                                                                                                            

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 1,429,476,998.60  2,195,296,012.49 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,293,040.22  3,735,126.50 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 144,133.95  234,779.40 

อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด    

ลูกหน้ีอ่ืน 1,799,511.21  2,745,725.06 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยใน

ความตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงขึ้น ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาด

วาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดาน

อัตราแลกเปล่ียนดังน้ี 

 ดอลลารสิงคโปร 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 56,087,394.89  88,305,645.67 

ลูกหน้ีอ่ืน 70,606.17  110,446.63 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวก

หรือลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามี

ความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุนอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุนมี

นโยบายกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัตใิหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

บริษัทอเบอรดีน แอสเส็ท แมแนจเมนท เอเชยี ลิมิเตด็  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถงึ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิต้ี  

เพื่อการเลี้ยงชีพ  
รายงานประจําป 

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

นักลงทนุควรศึกษาคูมือภาษกีอนการตัดสินใจลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั มีดัชนีชีว้ดัการตอตานคอรรัปชั่นในระดับ 4 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ (สิงคโปร) ชื่อ อเบอรดีน      

แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (Aberdeen Pacific Equity Fund) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและ

จัดการโดย Aberdeen Asset Management Asia Limited กองทุนหลักมีนโยบายการ

ลงทุนผานการลงทุนในกองทุนยอยตราสารทุนเอเชีย แปซิฟค (The Equity – Based Asia 

Pacific Sub Funds) และลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงทุนหรือท่ี

เกี่ยวของกับทุนของบริษัทหรือผูออกตราสารท่ีจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการหรือมีรายได

หลักจากการประกอบกิจการในกลุมเอเชีย แปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน (Asia-Pacific 

Equities) 

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน                                                      

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชยี แปซิฟค เอคควิตี ้เพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือ

การเล้ียงชีพ อันมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูบริหารกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุน

รวมดังกลาว สําหรับระยะเวลารอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แลวน้ัน 

 

 ธนาคาร ฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด            

อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับ

อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

                 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                           

                                                                                (นายกฤป อันตกร) 

                       Vice President   

                                  ผูดูแลผลประโยชน 

  

   

  

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

1 กุมภาพันธ  2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2558          มูลคาทรัพยสินสุทธิ 236,983,697.99 บาท       มูลคาหนวยลงทุน 11.8100 บาท/หนวย 

                              

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทนสทุธิ  

(%) 

MSCI AC AP ex Japan CR 

(%) 

MSCI AC AP ex Japan TR 

(%) 

3 เดือน 1.42  4.60  4.93  

6 เดือน -9.48 -8.40 -6.94 

12 เดือน -6.48 -2.54 0.57 

3 ป -2.26 4.19 14.38 

5 ป N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป -6.48 -2.54 0.57 

ตั้งแตจัดตัง้ (13 ธ.ค. 54) 18.14 20.98 37.33 

ผลการดําเนินงาน ณ 24 ธ.ค.58 เน่ืองจาก -25 ธ.ค.58 เปนวันหยดุทําการของกองทุนหลัก 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

หมายเหตุ    

ดัชนี MSCI AC AP ex Japan เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือสําหรับใชใน

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟคโดยไมรวมญ่ีปุน 

 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 4,668,433.81 1.87 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 80,030.31 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 293,444.38 0.12 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - - 

คาตรวจสอบบัญช ี 61,000.00 0.02 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 72,622.90 0.03 

คาใชจายในการโฆษณา 77,976.35 0.03 

คาใชจายในการจัดสง 39,053.32 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 81,142.42 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 5,373,703.49 2.15 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 249,096,257.86 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 1,992,693.18 238,195,986.67 97.85 

รวม หนวยลงทุน  238,195,986.67 97.85 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  10,547,457.61 4.33 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  10,547,457.61 4.33 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,838,586.07 1.17 

หน้ีสินอ่ืน  (8,161,934.16) (3.35) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  243,420,096.19 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 

 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในตางประเทศ 

อันดับความนาเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) - A-(Tris) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA(Fitch) 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. Baa1(Moody)/ BBB+(S&P)/ A(Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 

736



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ 

งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวย งบ

ดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ 

งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและ

หมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน

ตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกองทุน เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

         

 

 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ  3 มีนาคม 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 สินทรัพย  

      

 

 เงินลงทุนตามมูลคายตุิธรรม (ราคาทุน 234,428,760.46 บาท ในป 2558 

  

  

และ 225,293,153.42 บาท ในป 2557)  3, 7, 9, 10 

 

       238,195,986.67  

 

       246,229,912.80  

 

 เงินฝากธนาคาร   6 

 

         10,547,457.61  

 

           8,874,314.47  

 

 ลูกหน้ี  

      

  

 จากดอกเบ้ีย  

  

                  1,373.31  

 

                  3,175.38  

  

 จากการขายหนวยลงทุน  

  

           2,549,572.78  

 

           3,778,590.00  

 

 ลูกหน้ีอ่ืน   9, 10  

 

              287,639.98  

 

              289,338.92  

 

 คาใชจายรอตัดบัญช ี 3 

 

                             -    

 

                  3,608.43  

   

 รวมสินทรัพย  

  

       251,582,030.35  

 

       259,178,940.00  

 หน้ีสิน  

      

 

 เจาหน้ี  

     

  

 จากการซื้อเงินลงทุน   9, 10  

 

           7,160,560.00  

 

           7,470,900.00  

  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

              525,208.55  

 

              142,291.78  

 

 คาใชจายคางจาย  9 

 

              463,850.32  

 

              558,904.39  

 

 หน้ีสินอ่ืน  

  

                12,315.29  

 

                10,023.01  

   

 รวมหน้ีสิน  

  

           8,161,934.16  

 

           8,182,119.18  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

       243,420,096.19  

 

       250,996,820.82  

 สินทรัพยสุทธิ:  

     

 

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

       206,412,824.54  

 

       197,540,587.38  

 

 กําไรสะสม  

     

  

 บัญชีปรับสมดุล  

  

         35,508,100.07  

 

         34,144,627.12  

  

 กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน  4 

 

           1,499,171.58  

 

         19,311,606.32  

  

 สินทรัพยสุทธิ  

  

       243,420,096.19  

 

       250,996,820.82  

          สินทรัพยสุทธิตอหนวย  

  

                   11.7928  

 

                   12.7060  

 จํานวนหนวยลงทุนท่ีจาํหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย)  

 

     20,641,282.4161  

 

     19,754,058.7068  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

 

มูลคายตุิธรรม 

 

มูลคาเงินลงทุน 

      

 (บาท)  

   เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ  

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศสิงคโปร 

     

  

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด * (SGD CLASS) 1,992,693.1800  

 

238,195,986.67  

 

100.00 

 รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 234,428,760.46 บาท)  

  

238,195,986.67  

 

100.00 

         

 

* กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกลุม 

ประเทศเอเชียแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         

        

รอยละของ 

   

ชื่อหลักทรัพย จํานวนหนวย 

 

มูลคายตุิธรรม 

 

มูลคาเงินลงทุน 

      

 (บาท)  

   เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ  

     

 

หนวยลงทุน 

     

  

ประเทศสิงคโปร 

     

  

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด * (SGD CLASS) 1,921,690.1000  

 

    246,229,912.80  

 

100.00 

 รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 225,293,153.42 บาท)  

  

  246,229,912.80  

 

100.00 

         

 

* กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกุลม 

  

ประเทศเอเชียแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

    

 หมายเหต ุ 

 

2558 

 

2557 

 รายไดจากการลงทุน  3  

    

 

 รายไดดอกเบ้ีย  

  

                  3,647.48  

 

                  5,825.01  

 

 รายไดอ่ืน   8, 9  

 

           3,675,430.36  

 

           3,006,009.19  

  

 รวมรายได  

  

           3,679,077.84  

 

           3,011,834.20  

 คาใชจาย  

 

3  

    

 

 คาธรรมเนียมการจัดการ  5, 9 

 

           4,668,433.81  

 

           3,859,683.71  

 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  5  

 

                80,030.31  

 

                66,166.07  

 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  5, 9 

 

              293,444.38  

 

              237,489.33  

 

 คาสอบบัญช ี 

  

                61,000.00  

 

                61,200.00  

 

 คาใชจายรอตัดบัญชีตดัจาย  

  

                  3,608.43  

 

              112,602.04  

 

 คาใชจายอ่ืน  

  

              267,186.56  

 

              303,092.93  

  

 รวมคาใชจาย  

  

           5,373,703.49  

 

           4,640,234.08  

 ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ 

  

          (1,694,625.65) 

 

         (1,628,399.88) 

          รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  

    

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           1,051,724.08  

 

                             -    

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

 

        (17,169,533.17) 

 

           4,932,333.34  

 รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น  

 

        (16,117,809.09) 

 

           4,932,333.34  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

        (17,812,434.74) 

 

           3,303,933.46  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานในระหวางป  

     

 

 ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ 

  

          (1,694,625.65) 

 

         (1,628,399.88) 

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

           1,051,724.08  

 

                             -    

 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

        (17,169,533.17) 

 

           4,932,333.34  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

        (17,812,434.74) 

 

           3,303,933.46  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป  

     

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป  

  

         38,495,806.86  

 

         82,262,134.90  

 

 มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป  

  

        (28,260,096.75) 

 

       (13,984,760.37) 

 การเพ่ิมขึ้นสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  

         10,235,710.11  

 

         68,277,374.53  

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป  

  

          (7,576,724.63) 

 

         71,581,307.99  

 สินทรัพยสุทธิตนป  

  

       250,996,820.82  

 

       179,415,512.83  

 สินทรัพยสุทธิปลายป  

  

       243,420,096.19  

 

       250,996,820.82  

         

      

 หนวย  

 การเปล่ียนแปลงของจาํนวนหนวยลงทุน  

     

 

(มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาท) 

     

 

หนวยลงทุน ณ วันตนป 

  

     19,754,058.7068  

 

     14,390,430.2917  

 

บวก  หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 

  

       3,134,355.6591  

 

       6,455,418.8716  

 

หัก    หนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหวางป 

  

      (2,247,131.9498) 

 

     (1,091,790.4565) 

 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 

  

     20,641,282.4161  

 

     19,754,058.7068  
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

         

      

 บาท  

      

2558 

 

2557 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  

      การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน  

  

        (17,812,434.74) 

 

           3,303,933.46  

    ปรับกระทบการเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  

  

 

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)จากกิจกรรมดําเนินงาน  

  

 

 รายการตัดบัญชคีาใชจายรอตัดบัญช ี 

  

                  3,608.43  

 

              112,602.04  

 

 การซื้อเงินลงทุน  

  

        (21,209,282.96) 

 

        (68,878,730.99) 

 

 การขายเงินลงทุน  

  

         13,125,400.00  

 

                             -    

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  

  

                  1,802.07  

 

                    (990.95) 

 

 การลดลงในลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน  

  

           1,229,017.22  

 

           4,095,880.00  

 

 การ(เพ่ิมขึ้น)ลดลงในลูกหน้ีอ่ืน  

  

                  1,698.94  

 

               (89,238.00) 

 

 การลดลงในเจาหน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน  

  

             (310,340.00) 

 

          (2,897,200.00) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในเจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

  

              382,916.77  

 

             (178,219.55) 

 

 การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย  

  

               (95,054.07) 

 

              209,342.33  

 

 การเพ่ิมขึ้นในหน้ีสินอ่ืน  

  

                  2,292.28  

 

                  2,839.85  

 

 รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  

          (1,051,724.08) 

 

                             -    

 

 รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  

         17,169,533.17  

 

          (4,932,333.34) 

  

 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดาํเนินงาน  

  

          (8,562,566.97) 

 

        (69,252,115.15) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

     

 

 การขายหนวยลงทุนในระหวางป  

  

         38,495,806.86  

 

         82,262,134.90  

 

 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในระหวางป  

  

        (28,260,096.75) 

 

        (13,984,760.37) 

  

 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  

         10,235,710.11  

 

         68,277,374.53  

 เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  

  

           1,673,143.14  

 

             (974,740.62) 

 เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป  

  

           8,874,314.47  

 

           9,849,055.09  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป  

  

         10,547,457.61  

 

           8,874,314.47  

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

744



กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

        

    

 บาท  

    

2558 2557 2556 2555***** 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

    มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก                -                  -                  -         10.0000  

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป      12.7060      12.4677    12.0705                 -    

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน 

    

 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธ ิ*      (0.0854) (0.1016)  (0.1004)       (0.1217) 

 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน **        0.0540                -    0.1504         0.0091  

 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน **      (0.8818)       0.3399  0.3472         2.1831  

รายได(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนท้ังส้ิน      (0.9132)       0.2383  0.3972         2.0705  

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป      11.7928      12.7060  12.4677       12.0705  

        อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธติอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ียระหวางป (%)  (7.15)           1.60  3.31           17.87  

        อัตราสวนการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 

    มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท)       243,420      250,997  179,416       131,940  

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมลูคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%)            2.16            2.25    2.30             2.62  

อัตราสวนของรายไดจากการลงทุนรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉล่ีย

ระหวางป (%)***            1.90            1.46  

          

2.72             1.53  

อัตราสวนของจาํนวนถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (%) ****          13.78          33.43  

        

62.04         196.12  

        ขอมูลเพ่ิมเติม      

* คํานวณจากจาํนวนหนวยท่ีจาํหนายแลวถัวเฉล่ียระหวางป 

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน

ท่ีเกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซื้อขายหนวยลงทุนน้ันข้ึนอยูกับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนใน

ระหวางป 

 

 

*** รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดจากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

**** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ตองเปนรายการซื้อหรือขายเงินลงทุน

อยางแทจริงซึ่งไมรวมถงึการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  

***** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2555 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอ่ืนๆ ไดเน่ืองจากมีรอบระยะเวลาบัญชยีาวกวาหน่ึงป 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

745



กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ลักษณะของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2554 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,500 ลานบาท (แบงเปน 150 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัท

จัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ เปนผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุน  

กองทุนเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท่ีไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อ กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด บริหารและจัดการโดย 

อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมิเต็ด คิดเปนอัตราเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ

ตีความท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศ

ไทย นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย กองทุน

ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐาน

การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใชทันทีในป 2558 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)   เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)   สัญญากอสราง   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ       

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตนทุนการกูยืม   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)   เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    

 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ               

ท่ีเงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) 

 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ          

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11   การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการ

อ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดาํเนินงาน-ส่ิงจงูใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกับบริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 

(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิขึน้จากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557)  

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน           

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 

(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
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มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/    

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2557) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14  

 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน    

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2557)  

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2557) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2557)  

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กองทุนยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 

ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชแีละขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปดเผยขอมูลเกีย่วกบัความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการ

ดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10        

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2558) 

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ

เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเชาดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถือหุน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-รายการแลกเปล่ียนเกีย่วกบับริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  

(ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกดิข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  

(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

แนวปฏิบตัิทางการบัญช ี

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  

(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2558) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

ขอจํากดัสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่าํและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนของ

พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 เงินท่ีนําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและการรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

ฝายบริหารของกองทุนไดประเมินแลวเห็นวากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว

ปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใช 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน

ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงท้ังส้ินท่ีกองทุนจายเพ่ือใหไดมาซึ่งเงินลงทุนน้ัน 

752



- เงินลงทุนในหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศแสดงในมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนคร้ัง

ลาสุดของวันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ วันท่ีวัด

คาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศ ณ วันส้ินป แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

คาใชจายรอตัดบัญชี 

คาใชจายรอตัดบัญชี ไดแก คาใชจายในการจําหนายหนวยลงทุนคร้ังแรก  ตัดเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 

3 ป 

การใชประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้งขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวของกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว         

4. กําไรสะสมตนป 

   บาท 

 2558  2557 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 54) (3,537,924.67)  (1,909,524.79) 

กําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 54) 1,912,771.61  1,912,771.61 

กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 13 ธ.ค. 54) 20,936,759.38  16,004,426.04 

กําไรสะสมตนป  19,311,606.32  16,007,672.86 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปไดดังน้ี 

คาใชจาย อัตรารอยละ 

 คาธรรมเนียมการจดัการ ไมเกิน 1.75 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.05 ตอปของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเกิน 0.125 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 บาท  อัตราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2558  2557  2558  2557 

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ 10,547,457.61  8,874,314.47  0.05  0.10 

7. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยไมรวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 

34.33 ลานบาท (ป 2557 : จํานวนเงิน 68.88 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 13.78 (ป 2557 : รอยละ 33.43) ตอมูลคา

สินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืนรวมเงินจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการรายปจากกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด ใหกับกองทุนใน

ลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ตอปของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดในกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ 

ฟนด โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2558  2557  นโยบายการกําหนดราคา 

อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมเิต็ด     

ซื้อเงินลงทุน 21,209,282.96  68,878,730.99  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 13,125,400.00  -  ราคาตลาด 

 รายไดอ่ืน 3,675,242.02  3,005,918.99  ดูหมายเหตุ 8 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด     

 คาธรรมเนียมการจดัการ 4,668,433.81  3,859,683.71  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 293,444.38  237,489.33  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ดังตอไปน้ี 

 บาท 

 2558  2557 

กองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด    

เงินลงทุน 238,195,986.67  246,229,912.80 

อเบอรดีน แอสเซท เมนเนจเมนท เอเชีย ลิมเิต็ด    

ลูกหน้ีอ่ืน 287,639.98  289,338.92 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 7,160,560.00  7,470,900.00 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจดัการคางจาย 368,690.60  397,398.92 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 23,174.84  24,979.38 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน อีกท้ังสินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความ

ตองการของตลาดท่ีแสดงมูลคายุติธรรมโดยถือตามราคาท่ีซื้อขายกันในตลาด ดังน้ัน กองทุน เชื่อวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบ้ียในทองตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอัตราดอกเบ้ียใน

ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งตราสารหน้ีมีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหน้ีน้ันก็จะมีความ

ออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ียมากขึ้นเทาน้ัน 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงิน เน่ืองจาก

กองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับ

ความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนดังน้ี 
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 ดอลลารสิงคโปร 

รายการ 2558  2557 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 9,345,930.28  9,904,582.94 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,285.93  11,638.62 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 280,000.00  300,000.00 

ความเส่ียงดานตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผัน

ผวนของภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึ่งสภาวะการณดังกลาวอาจมีผลกระทบดานบวกหรือ

ลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของบริษัทผูออกตราสารวามีความสัมพันธ

กับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเส่ียง 

ผูบริหารของกองทุน อเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคา และกองทุนมีนโยบาย

กระจายการลงทุนในหลักทรัพยตราสารทุนของกิจการในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟค แตไมรวมประเทศญ่ีปุน 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

บริษัท อเบอรดีน แอสเส็ท แมแนจเมนท เอเชยี ลิมิเตด็  

 

                        ขอมูลระหวางวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน  

1 ใน 3 ไดท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

 

สรุปรายละเอียดที่แกไข 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท                                                   

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส                                     

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ                                          

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ            

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว                                        

กองทุนเปด อเบอรดีนไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น                              

กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปตอล                            

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู                                                  

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น                                      

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ                 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น                                    

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด  อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง   โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยีลด บอนด ฟนด 

ขอประกาศการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

• แกไขมูลคาขั้นต่ําการสั่งซื้อ จากเดิม 5,000 บาท เปน 10,000 บาท 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี  

1 กันยายน 2558 เปนตนไป  

• แกไขขอความเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของกองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด, กองทุนเปด 

อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น, กองทุนเปด อเบอรดีน  ยูโรเปยน โกรท ฟนด, กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท,กองทุนเปด อเบอรดีนส

ยามลีดเดอรส, กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ, กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู และกองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส 

ฟนด  ซึ่งเปนการแกไขโครงการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558  

โดยความเห็นชอบดังกลาวมีผลตั้งแต วันท่ี   1 กันยายน 2558 เปนตนไป 
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สรุปรายละเอียดที่แกไข 

• แกไขหลักเกณฑการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน กลต. ที่ สน. 

13/2558 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่19) 

การแกไขโครงการในเร่ืองน้ี เปนการแกไขโครงการของทุกกองทุนเปดท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งเปนการแกไขโครงการแบบ  

fast track และไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2558  และมีผลตั้งแต 

วันท่ี 2 กันยายน 2558  เปนตนไป 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

ลําดับท่ี ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกิตโิกมล** 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายวรวทิย วิริยะฉัตร* 
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง*** 
 
* ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 

2558 
** ปฏิบัติหนาท่ีถึงวันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 
*** เร่ิมปฏิบัติหนํ้าท่ีวันท่ี 23 กันยายน 

2558 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท 
กองทุนเปด อเบอรดีนเฟล็กซิเบ้ิลแคปปตอล 
กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้

เพ่ือการเล้ียงชีพ 
กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 
กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 
กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 
กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน  ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร  

คอมพานี ฟนด 

 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัทจัดการ 

http://www.aberdeen-asset.co.t 
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	รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
	การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

	Annual report 15-thai_ABSC
	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ รายงานประจำปี
	รายละเอียดกองทุน
	รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
	ผลการดำเนินงาน
	ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
	สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
	ค่านายหน้า
	สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
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	เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล                  และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลท...
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	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่า...
	6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย
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	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวัน...
	ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเ...
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	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเด...
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	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ...
	ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเ...
	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่า...
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	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
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	ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวั...
	ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเ...
	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่า...
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	เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
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	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย
	รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

	Annual report 15-thai_ABWOOF
	กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์รายงานประจำปี
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	ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเ...
	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่า...
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