
 

 

 

รายงานครึ่งป  

(1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท  

กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น   

กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ  

กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี  

กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส  

กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว  

กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู  

กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น   

กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี  

กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น  

กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี อีเมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด  

กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ  



 
 

สารบัญ  
  

ขอมูลบริษทั 3 

สารจากบริษัทจัดการ 4 

กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 12 

กองทุนเปด อเบอรดนี ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น  25 

กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 44 

กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชพี 57 

กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 70 

กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 83 

กองทุนเปด อเบอรดนีแวล ู 96 

กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น  115 

กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 127 

กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 139 

กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 153 

กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 164 

กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 175 

กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 186 

กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 197 

กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 209 

กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 220 

กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 231 

กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 242 

กองทุนเปด อเบอรดนี อีเมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 253 

กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 265 

กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 276 

 
 

 



ขอมูลบริษัท 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอเบอรดนี จํากัด มีผูถือหุนใหญ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited ตั้งอยูท่ีประเทศ

สิงคโปร ซึ่งเปนสํานักงานใหญในภาคพ้ืนเอเชีย และเปนสวนหน่ึงของกลุม Aberdeen Asset Management PLC เปนบริษัท

จัดการกองทุนท่ีจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร  ใหบริการการบริหารกองทุนรวม และกองทุนสวนบุคคล สําหรับท้ังลูกคาสถาบัน 

และลูกคารายยอย โดย “กลุมอเบอรดีน” มีสํานักงานใหญอยูท่ีสหราชอาณาจักร และยังมีสํานักงานท่ี สหรัฐอเมริกา ฮองกง 

ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน เปาหมายของกลุมอเบอรดีนคือ การบริหารกองทุนโดยนํามาตรฐานและขั้นตอนการ

ลงทุนของกลุมมาเปนแนวทางปฏิบัติรวมกับการพิจารณาปจจัยภายในของแตละประเทศท่ีไปลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด มีชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร จํากัด ซึ่งจัดตั้ง

เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2539 และไดรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม เมื่อวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2539 และไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 

2540 หลังจากน้ันในป2545 ไดทําการเปล่ียนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ในป 2548 Aberdeen 

Asset Management Asia Limited ไดเขามาถือหุน 99.99% โดยอเบอรดีนประเทศไทยมีสินทรัพยภายใตการบริหารรวมท้ังส้ินเปน

จํานวน 1.42* พันลานเหรียญสหรัฐ (4.98 หมื่นลานบาท) 

 

*บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2559 

 
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. นายปรกฤษฏ พรรคพานิช        กรรมการ 

6. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ        กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ขอเรียนใหทานผูถือหนวยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตรา

สารทุน ตลาดตราสารหน้ี และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหน้ีตางประเทศ แบงตามภูมิภาคของการลงทุน ในชวงรอบ

ระยะเวลาบัญชีตั้งแต 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559  และแนวโนมสําหรับคร่ึงหลังของป 2559 ดังน้ี 

 

ภาพรวมและแนวโนมตลาดตราสารทุนไทย 

 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัง้แตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2559 นับวาแข็งแกรงโดยปรับเพ่ิมขึ้น 12.2% 

โดยไดรับแรงหนุนจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไตรมาสแรกท่ีดีเกินคาด และการหาผลตอบแทนจากการลงทุนอยาง

ตอเน่ือง ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไตรมาสแรกปรับตัวสูงข้ึนกวาท่ีคาดการณไวท่ี 3.2% โดยมีภาคการทองเท่ียวเปนตัว

ขับเคล่ือนสําคัญ จํานวนผูเดินทางเขาประเทศเพ่ิมขึ้น 15.5% จากปกอน การลงทุนของภาครัฐก็เปนอีกปจจัยหน่ึงโดยผานทาง

โครงการกอสรางตางๆ อยางไรก็ตามการบริโภคของภาคเอกชนไดลดลงจากไตรมาสท่ีส่ีของป 2558 จากการท่ีผูบริโภคเรงซื้อรถ

กอนท่ีระบบภาษีใหมจะมีผลบังคับใช ในขณะท่ีภาวะภัยแลงท่ียาวนานทําใหรายไดเกษตรกรลดลง ภาคสงออกท่ีลดลง 4% ใน

เดือนพฤษภาคมจากปกอน ซึ่งเปนท่ีไมนาพอใจ ธนาคารแหงประเทศไทยคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี 1.5% แมวาธนาคาร

พาณิชยจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือชวยเศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดวา ผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศจะเติบโตประมาณ 3-3.5% ในป 2559 จากแรงหนุนท่ีมาจากการเรงใชจายของภาครัฐ ภาคการทองเท่ียวท่ี

กลับคืนมาและการฟนตัวจากภัยแลงในคร่ึงหลังของป 

 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกของป 2559 ยังผสมผสานแตโดยรวมแลวยังเปนไปตามท่ีคาดการณไว ภาคการธนาคาร

ดูเหมือนวาลดลงต่ําสุด โดยท่ีคุณภาพสินทรัพยเร่ิมมีเสถียรภาพแมวาจะยังไมฟนก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมรถยนตมีการปรับตัวดีขึ้น

จากการตอบสนองในเชิงบวกสําหรับรถรุนใหมและราคารถเกาท่ีสูงข้ึน สวนผลการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทบานพัก

อาศัยทําใหผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยสามารถสงมอบไดกอนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาลดคาธรรมเนียมการโอนในเดือนเมษายนท่ีผานมา 

ผูคาปลีกเห็นวาการบริโภคในตางจังหวัดดีขึ้นและการคาชายแดนท่ีฟนตัว ในขณะท่ีกําลังเขาสูฤดูมรสุมซึ่งนาจะชวยลดความแหง

แลงและทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สวนภาควัสดุกอสรางนาจะพอไปไดเน่ืองจากมีความเกี่ยวโยงกับโครงการกอสรางพ้ืนฐาน

ของภาครัฐ สวนภาคส่ือจะไดเห็นการเปล่ียนแปลงโครงสรางจากเดิมไปเปนสถานีออนไลนอยางเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะท่ีภาค

ส่ือสารโทรคมนาคมมีการแขงขันอยางรุนแรงเพ่ือรักษาสวนแบงการตลาด สําหรับหุนกลุมการแพทยท่ีอยูในพอรตการลงทุนยังคง

ฟนตัวจากการขยายฐานคนไขและสรางความสามารถในการแขงขัน แมวาจะไดรับผลกระทบจากจํานวนผูปวยจากตะวันออกกลาง

ท่ีชะลอตัวลง 

 

ในสวนการเมืองน้ัน ทุกสายตาจับจองไปท่ีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญในวันท่ี 7 สิงหาคม ซึ่งหากวาผานไดก็นาจะ

สามารถจัดใหมีการเลือกตัง้ท่ัวไปในชวงคร่ึงปหลังของป 2560 เปนอยางเร็วท่ีสุด อยางไรก็ตามหากไมผานก็นาจะทําใหการเลือกตัง้

ถูกเล่ือนออกไป อยางไรก็ตามรัฐบาลยังคงใหการสนับสนุนสภาพเศรษฐกิจโดยผานทางมาตรการและโครงการกอสรางพ้ืนฐาน

ตางๆ ซึ่งจะชวยกระตุนใหมีการใชจายเพ่ิมมากขึ้น การประมูลคล่ืน 4G และการประมูลสัญญาสัมปทานปโตรเลียมยังคงชี้ใหเห็นวา

รัฐบาลไดใชความพยายามอยางจริงจังในการปูทางสําหรับการเติบโตในระยะยาว 
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ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตัง้แตตนปจนถึงปจจุบันยังแข็งแกรงมาจากสาเหตุหลายปจจัยไดแก การฟนตัวของ

ราคานํ้ามัน ภาคการธนาคารท่ีดูดีขึ้น สัญญาณท่ีมองเห็นวาการบริโภคกําลังฟนตัว การเขาสูฤดูฝนซึ่งถือเปนการส้ินสุดภาวะภัย

แลงท่ีรุนแรง และการแสวงหาผลตอบแทนท่ีตอเน่ือง ซึ่งอเบอรดีนยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพและศักยภาพของหลักทรัพยท่ีถืออยูและ

ในจังหวะท่ีราคาออนตัวจะทําใหเรามีโอกาสในการลงทุนในระดับราคาท่ีถูกลง หลักทรัพยท่ีอยูในพอรตการลงทุนนับวามีความ

ยืดหยุนจากท่ีบริษัทยังคงจายเงินปนผลไดในระดับเดิมหรือสูงข้ึน ซึ่งแสดงถึงสถานะทางการเงินท่ียังแข็งแกรง หลายบริษัทไดถือ

โอกาสในการประเมินการลงทุนท่ีมีศักยภาพเพ่ือเตรียมตัวสําหรับเศรษฐกิจท่ีฟนตัว คุณภาพหลักทรัพยในพอรตการลงทุนยังคงมี

มูลคาสูงเมื่อวัดจากสัดสวนหน้ีสินท่ีต่ําเพียง 44.6% และจากอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยสุทธิเฉล่ีย (ROA) ท่ีเหมาะสม หลักทรัพยท่ีถืออยูเวลาน้ีมีมูลคา 14.3 เทาของอัตราสวนราคาตอกําไร 

(P/E) โดยมีอัตราการจายเงินปนผลท่ีนาสนใจถึง 3.8%  

 
ภาพรวมและแนวโนมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 
ตลาดพันธบัตรโดยรวมแลวถือวามีสรางผลตอบแทนท่ีดีมากในคร่ึงปแรกของป 2559 เมื่อดูจากดัชนีพันธบัตรรัฐบาลเปน

ตัวชี้วัดและอเบอรดีนเห็นวาอัตราผลตอบแทนในรอบหกเดือนสูงกวา 6% เล็กนอย มีปจจัยตางๆในระหวางเดือนเมษายนและ

พฤษภาคมท่ีทําใหอัตราผลตอบแทนปรับสูงขึ้นไดถึง 0.8% แตยังต่ํากวาเมื่อเทียบกับเมื่อตนป หากมองอัตราผลตอบแทนการลงทุน

ในเชิงเปรียบเทียบ จะเห็นวาพันธบัตรระยะยาวจะใหผลตอบแทนท่ีดีกวาพันธบัตรระยะส้ันมาก และมีผลกระทบตอพันธบัตรอาย ุ

10 ปของรัฐบาล โดยทําใหอัตราผลตอบแทนตกลงไปท่ี 2% เมื่อเปรียบเทียบกับปลายป 2558 ท่ี 2.5% ในขณะท่ีพันธบัตรอายุ 2 ป

ของรัฐบาล อัตราผลตอบแทนคงท่ี 1.50% 

 

มีปจจัยหลายอยางท่ีเปนตัวผลักดันอัตราผลตอบแทนใหต่ําลง หรือทําใหราคาพันธบัตรไทยท่ีสูงขึ้นในระยะเวลาท่ีผานมา

น้ีเกิดจากปจจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคในเวลาน้ีกลาวไดวาธนาคารแหงประเทศไทยยังคงนโยบาย

การเงินการคลังไวตอไปอีกระยะหน่ึงซึ่งมีความเส่ียงหากมีนโยบายลดอัตราออกเบ้ียในภายหนาซึ่งจะทําใหอัตราผลตอบแทนลดลง

อีก หากการเติบโตเปนไปอยางเชือ่งชาตอเน่ืองบวกกบัสภาพอัตราเงินเฟอท่ีลดลงก็จะเปนแรงสงใหนักลงทุนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี

ระยะยาวขึ้น เน่ืองจากคาชดเชยความเส่ียงของเงินเฟอลดลง ตัวขับเคล่ือนอีกอยางคือสภาพคลองท่ีสูงข้ึนในระบบการเงินท่ีเกิด

จากอัตราเงินกูท่ีลดลงและบัญชีเงินสะพัดของประเทศท่ีขยายตัวเปนบวกชวยกระตุนใหธนาคารนําเงินทุนสวนเกินมาลงทุนใน

พันธบัตร ความไมแนนอนจากภายนอกท่ีเกี่ยวกับทาทีของธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ท่ีผอนคลายจากเดิมท่ีกลาวในเดือน

ธันวาคม 2558 วาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียก็ดูจะผอนคลายลงและยังคงนโยบายการเงินไวเชนเดิม จากท่ีคาดวาธนาคารกลาง

สหรัฐฯ ยังคงไมดําเนินการอะไรซึ่งจะชวยใหสามารถไปขางหนาอยางชาๆ และจะเปนสวนทําใหสําหรับผลตอบแทนในตลาดเกิด

ใหมรวมท้ังประเทศไทยคอยๆ ลดลงไปอีก 

 

นับตั้งแตตนป 2559 มา ตลาดหุนกูของไทยถูกขับเคล่ือนในสภาพท่ีอัตราผลตอบแทนต่ํา ซึ่งเกิดจากนโยบายอัตรา

ดอกเบ้ียในประเทศท่ีต่ําเมื่อเทียบกับอดตีท่ีผานมา ซึ่งเปนแรงกระตุนใหนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญตองการหาสินทรัพย

ท่ีไดอัตราผลตอบแทนสูง รวมท้ังหุนกูท่ีไมไดรับการจัดอันดับ (non-rated corporate bonds) ซึ่งเปนเหตุใหมีการออกหุนกูท่ีไมได

รับการจัดอันดับเพ่ิมขึ้นอยางมากในระหวางคร่ึงปแรกของป 2559 มูลคาท่ีออกหุนกูใหมเพ่ิมขึ้น 150% เมื่อเทียบกับคร่ึงปแรกของป 

2558 รวมมูลคากวาสองหมื่นลานบาท ตลาดหุนกูของไทยมีความคึกคักตลอดคร่ึงป 2559 จากการท่ีตลาดหุนกูไดเสนอตนทุนท่ีต่ํา

เปนทางเลือกในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินกูธนาคาร และยังมีเปดทางเลือกทางการเงินอ่ืนๆ อีก จากสภาพคลองสวนเกิน

ในตลาดตราสารหน้ีของไทย อเบอรดีนเห็นสวนตางของอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของหุนกูลดลงโดยเฉพาะหลักทรัพยประเภท AAA 

ซึ่งถูกฉุดไวท่ีเฉล่ีย 0.07% ในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 
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ในระยะตอไป อเบอรดีนยังคงเห็นพัฒนาการของตลาดพันธบัตรไทยจากพ้ืนฐานสภาพเศรษฐกิจซึ่งถือวาดีท่ีสุดใน

ชวงเวลาน้ี การฟนตัวยังคงดําเนินตอไปแตก็ไมไดเกิดขึ้นทุกภาคสวน หรือบางสวนของเศรษฐกิจ การสงออกยังคงตองฟนฝาตอไป

ในขณะท่ีการบริโภคดูจะเร่ิมฟนตัว ดังน้ันอเบอรดีนเชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะยังคงนโยบายการเงินไวโดยผอนคลายเพ่ือให

เศรษฐกิจสามารถเดินตอไปไดอยางเขมแข็ง ถาหากวาธนาคารแหงประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบ้ียในระยะตอไปจะตองมั่นใจวา

ผลตอบแทนระยะส้ันจะคงท่ีไปจนถึงส้ินป ความเส่ียงในดานอุปทานยังต่ํามากในมุมมองของอเบอรดีน จากการท่ีแผนการใชทุน

ปจจุบันดูจะไมไดมีผลตอสภาพคลองแตอยางใด แมวาอเบอรดีนจะมองอัตราเงินเฟอเร่ิมกลายเปนบวกในคร่ึงปหลังของป 2559 

อเบอรดีนเชื่อวาความเส่ียงน้ีก็ยังนอยกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยภายนอกคือผลการลงประชามติของอังกฤษท่ีจะใหออก

จากการเปนสมาชิกของ EU อาจจะกระทบตอการเติบโตของโลกและอาจจะมีผลใหมีการผอนคลายนโยบายทางการเงินจาก

ธนาคารกลางท่ัวโลก ซึ่งจะเปนตัวกระตุนสําคัญท่ีทําใหอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยต่ําตอไปอีก 

 

1ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนภูมิภาคเอเชีย 

 

ตลาดหุนเอเชียยังดผัูนผวนในเดือนพฤษภาคมจากการคาดการณวาสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียคอนขางแน และสภาพ

เศรษฐกิจท่ีออนแอของจีนท่ีปะทุขึ้นใหมมาทดสอบความมั่นใจของนักลงทุน เงินดอลลารสหรัฐท่ีแข็งคาข้ึน อยางไรก็ตามแมจะมี

แรงกดดันในภูมิภาคจากการฟนตัวของดอลลารสหรัฐ แตความกังวลก็เพ่ิมขึ้นจากราคานํ้ามันท่ีน่ิงขึ้นจากท่ีมีความหวังวาอัตรา

ดอกเบ้ียของสหรัฐท่ีปรับตัวขึ้นจะไมกระทบกับการฟนตัวของสหรัฐและคาดวาราคาหุนจีนจะเพ่ิมขึ้น 

  

สําหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฟลิปปนสนําตลาดจากการท่ีนายโรดริโก ดูเตรเต (Rodrigo Duterte) ชนะการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเนนย้ําและแสดงเจตนาวาเขาจะไมสรางปญหาในนโยบายเศรษฐกิจ ขณะท่ีราคาหุนมาเลเซียถูกร้ังดวย

ปญหาความนาเชื่อถือตอกรณีกองทุน 1MDB ประกาศผิดนัดชําระหน้ี สําหรับประเทศไทยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในไตร

มาสแรกปรับขึ้นในอัตราเรงขึ้น ขณะท่ีชะลอตัวในอินโดนีเซีย สวนหุนสิงคโปรยังคงลงตอไปจากความกังวลตออัตราการเติบโต 

 

หุนอินเดียยังทําผลงานไดดีจากการกลับมาทํากําไรหลังการฟนตัวจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และหวังวาจะดีข้ึน กฎหมาย

ลมละลายสามารถผานท้ังสองสภาไดอยางราบร่ืน ในขณะท่ีพรรคบีเจพี (Bharatiya Janata Party) ซึ่งเคยเปนฐานเสียงของรัฐสภา

ก็ไดเฉลิมฉลองชัยชนะในรัฐอัสสัม สวนญ่ีปุนมีความหวังจากการเล่ือนกําหนดการข้ึนภาษีขายออกไปและภาพการสงออกท่ีดีขึ้น

จากการออนคาของเงินเยน การปรับลดดอกเบ้ียโดยไมคาดคิดทําใหหุนออสเตรเลียปรับข้ึน อยางไรก็ตามคาเงินเยนและดอลลาร

ออสเตรเลียท่ีออนลงทําใหอัตราผลตอบแทนดอลลารสหรัฐติดลบท้ังสองตลาด 

 

ในเอเชียเหนือ หุนจีนและฮองกงยังแกวงตัวจากการท่ีตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนเมษายนของจีนแสดงใหเห็นวามีการ

ถดถอยลงจากเดือนมีนาคม การสงออกท่ีไมสดใสสงผลไมดีตอตลาดเกาหลี ในทางกลับกันหุนไตหวันกลับไดรับผลดีจากตัวเลข

ขอมูลการคาท่ีดีเกินคาด โดยในการประกาศระหวางเขารับตําแหนงของประธานาธิบดีไช อิงเหวิน (Tsai Ing-wen) ซึ่งเปนนัก

ชาตินิยมไดกลาวตัดบทท่ีจะยอมรับฉันทามติ “จีนเดียว (One China)” เมื่อป 2535 ถึงแมวาเธอจะยังคงเนนย้ําท่ีจะรักษา

ความสัมพันธกับปกกิ่งอยางมั่นคง 

 

ในระยะตอไปนักลงทุนดูจะมีความอุนใจมากขึ้นกับทาทีนโยบายท่ีเขมงวดของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งการปรับขึ้นดอกเบ้ีย

ไมวาจะในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมจะมีผลใหตลาดและภาวะเศรษฐกิจปนปวนนอยกวาความกลัว อยางไรก็ตามยังคงมีความ

กังวลอ่ืนๆ อีก เชนกรณี Brexit ในปลายเดือนมิถุนายน และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน สําหรับในเอเชีย

น้ันยังมีความคลางแคลงใจในสภาวะเศรษฐกิจของจีนวาจะฟนตัวกลับมาไดหรือไม ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีอาเบะ (Abe) ของ

ญ่ีปุนดูเหมือนวาจะสับสนในการหาวิธีผลิกฟนการเติบโต แมวาเขาจะไดเล่ือนกําหนดการปรับข้ึนภาษีขายรอบสองออกไปแลวก็

6



ตาม อาจจะกลาวไดวา ยังคงมีท่ีวางใหเติบโตไดอีกสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งตรงขามกับเบ้ืองหลังของความไมแนนอนท่ี

ยังคงมีอยู การลงทุนของอเบอรดีนในหุนและพันธบัตรยังคงเขมแข็ง โดยมีการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและตัดคาใชจายตางๆ 

ออก หากมองในระดับท่ีกวางขึ้นน้ัน ตลาดเอเชียยังคงนาสนใจเมื่อดูจากประวัติศาสตรและเปรียบเทียบกับสวนอ่ืนๆ ของโลก 

 

1ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนภูมิภาคตลาดเกิดใหม 

 

1ราคาหุนในตลาดเกิดใหมเพ่ิมขึ้นเมื่อส้ินสุดไตรมาสแรกเมื่อพิจารณาในสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจากท่ีเร่ิมตนอยาง

งอนแงน โดยในเบ้ืองตนมีการเทขายหุนจีนออกมาอยางหนักและราคานํ้ามันท่ีลดลงอยางตอเน่ืองจนทําใหเกิดกระแสความกังวล

ในความเส่ียงท่ีจะยอนกลับมา อยางไรก็ตามทาทีท่ีนาประหลาดใจของธนาคารกลางญ่ีปุน (Bank of Japan) ท่ีมีการใชอัตรา

ดอกเบ้ียติดลบและจากการฟนตัวของราคาโภคภัณฑชวยลดการขาดทุนลง จากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ได

ออกมาใหความเห็นดวยทาทีท่ีโอนออนทําใหเกิดความหวังวาการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียจะเปนไปอยางชาๆ ภายในปน้ี ในขณะท่ี

ทาทีท่ีผอนปรนของธนาคารกลางยุโรปเองก็ชวยสนันสนุนใหเกิดความรูสึกคลายกังวลขึ้น อยางไรก็ตามจากการท่ีมีการกอการราย

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในท่ัวโลกทําใหมีความกังวลและเพ่ิมความเขมงวดดานความปลอดภัยมากขึ้น 

 

1ตลาดจีนยังอยูในความสนใจจากความกังวลตอสงครามอัตราแลกเปล่ียนและเงินทุนท่ีไหลออกอยางตอเน่ืองจากความ

กลัวนโยบายท่ีผิดพลาดหลังจากกรณี circuit breakers ท่ีเพ่ิงประกาศใชเมื่อเดือนมกราคม โดยระงับการทําธุรกรรมอยางฉับพลัน 

ผูบริหารของธนาคารกลางจึงไดมีความพยายามทําใหนักลงทุนสงบลง ทําใหคาเงินหยวนท่ียังคงออนคาลงเร่ือยๆ ดูเปนเหมือน

ไมใชปญหา และปฏิเสธการเก็งกําไรจากการควบคุมเงินทุนท่ีเขมงวดขึ้น ขอมูลการผลิตท่ีดูดีขึ้นเปนสัญญาณท่ีแสดงวาเศรษฐกิจ

กําลังสรางสมดุล แมวา Standard and Poor จะลดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศลง สวนในอินโดนีเซียไดเร่ิมใชมาตรการผอน

คลายทางการเงินอยางเขมขน ทําใหดอกเบ้ียนโยบายลดลงตอเน่ืองมาตลอดสามเดือน  

 

1หุนกลุมประเทศละตินอเมริกาปรับขึ้นอยางแรง สวนหุนบราซิลพุงขึ้นจากท่ีมีการผลักดันใหมีการฟองรองเอาผิด

ประธานาธิบดีดิลมา รูสเซฟฟ (Dilma Rousseff) ซึ่งสรางความหวังวาจะมีโอกาสเปล่ียนรัฐบาลได อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสส่ีของเม็กซิโกปรับดีเกินคาด จากการฟนตัวของการบริโภคในประเทศและภาคบริการท่ีดีขึ้น แตก็

เปนท่ีนาประหลาดใจท่ีธนาคารกลางไดปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียอีก 0.50% เปน 3.75% ซึ่งทําใหเงินเปโซแข็งคาขึ้น 

 

1สวนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม (EMEA) ธนาคารกลางฮังการีเปนแหงแรกในกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมท่ี

ประกาศใชอัตราดอกเบ้ียติดลบ จากท่ีอัตราการเติบโตเปนไปอยางเชื่องชา หุนตุรกีปรับเพ่ิมขึ้นแมวาจะยังมีเหตุการณความรุนแรง

มากขึ้น ธนาคารกลางไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูขามคืนอยางไมคาดฝนกอนจบไตรมาส สําหรับท่ีอ่ืนฝายคานของประเทศ

แอฟริกาใตไดเรียกรองใหประธานาธิบดีจาคอบ ซูมา (Jacob Zuma) ลาออกหลังจากท่ีเขาไมสามารถใชหน้ีท่ีเกิดจากการนําเงินไป

ใชปรับปรุงบานสวนตัวของเขาใหกับรัฐได 

 

1ตลาดหุนเกิดใหมไดฟนตัวขึ้นจากสภาพงอนแงนเมื่อตนป โดยเปนท่ีนาสนใจเมื่อไดรับแรงหนุนจากราคานํ้ามันท่ีกลับมา

เพ่ิมขึ้นและจากทาทีท่ีผอนปรนของธนาคารกลางสหรัฐ แตก็ยังคงมีแรงตานจากกรณีเชน ภาวะชะลอตัวของจีนและความเปนไปได

ท่ีราคาโภคภัณฑจะออนตัวลงอีก จากอัตราการเติบโตท่ัวโลกท่ียังดูคลุมเครือในทิศทางขางหนา นโยบายทางการเงินท่ีไมสอดคลอง

กันก็จะยังคงเปนตนเหตุของความไมแนนอนจากการท่ีนักการธนาคารกลางสวนใหญกําลังเจอกับสภาวะอัตราดอกเบ้ียติดลบ หาก

มองอีกมุมหน่ึงนักลงทุนหวังวาธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงทาทีท่ีผอนปรนตอไปซึ่งทําใหดอลลารสหรัฐแข็งแกรงอยู เหตุการณทาง

การเมือง เชน ความยุงเหยิงในบราซิลท่ียังคงดําเนินตอไป และการลงประชามติของอังกฤษตอการเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป 

หรือ EU ยังดูเหมือนจะกระทบตอความเชื่อมั่น 
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1สําหรับนักลงทุนประเภทท่ีเนนปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท (bottom-up) น้ัน อเบอรดีนเชื่อวาการมองพ้ืนฐานหุนยังคงใชไดดี 

ประเทศเกิดใหมยังมีภาษีเหนือกวาถามองจากดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการท่ีมีทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศในระดับท่ีดี 

และสวนใหญก็มีหน้ีสินนอยกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว รัฐบาลสามารถท่ีจะเร่ิมทําการปฏิรูปหรือลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ผนวกกับ

คาใชจายดานพลังงานท่ีลดลง สวนในระดับองคกร บริษัทตางๆ ยังคงมุงเนนไปท่ีการแสวงหาผลกําไรและควบคุมคาใชจาย อเบอร

ดีนจึงยังคงเชื่อมั่นในหลักทรัพยท่ีถือครองอยูซึ่งสามารถกลับมามีมูลคาเหมือนเดิมไดแมวาจะอยูในสภาพแวดลอมท่ีทาทาย 

 

1ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนตราสารหนี้ภูมิภาคตลาดเกิดใหม 

 

1ผลการลงประชามติท่ีนาประหลาดใจของอังกฤษซึ่งเลือกท่ีจะออกจากสหภาพยุโรปทําใหตลาดการเงินชะงักไปชั่วขณะ 

โดยคาเงินสเตอรลิงตกไปเกือบ 12% เมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐกอนท่ีราคาจะดีดกลับมาลดการขาดทุน ในขณะท่ีอัตราในตลาด

พัฒนาแลวปรับสูงขึ้นอยางมากและตลาดท่ีมีความเส่ียงก็ถูกเทขายออกมา เมื่อนักลงทุนดูเหมือนจะเร่ิมรับรูผลกระทบอันยิ่งใหญท่ี

เกิดกับเศรษฐกิจและการเมืองของอังกฤษ ยุโรปและท่ัวโลก ผูกําหนดนโยบายมองหาตลาดท่ีสามารถมั่นใจไดวายังคงรักษาหรือ

สรางสภาพแวดลอมท่ีผอนคลายซึ่งเคยเปนสวนสําคัญในนโยบายทางการเงินตั้งแตกรณี Lehman crisis ในป 2551 ซึ่งทําให

สินทรัพยเส่ียงไดผลดีเกินคาด การทดสอบท่ียิ่งใหญกวาสําหรับตลาดเกิดใหม (EM) ในระยะส้ันคือการดูทางเทคนิคและมุงเปาไปท่ี

กระแสเงินทุนในตลาด ETF (Exchange Traded Fund) วาจะตอบสนองอยางไร เน่ืองจากวาเงินทุนเหลาน้ีเคยเปนแหลงท่ีมาของ

เงินทุนขนานใหญท่ีเขามาในป 2559 ตามขอมูลของสถาบันการเงินระหวางประเทศ (Institute of International Finance) ท่ีเห็นวา

นักลงทุนไดเพ่ิมการลงทุนในสินทรัพยเส่ียงจากท่ีไดรับแรงหนุนจากราคาโภคภัณฑท่ีฟนตัว 

 

1ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified ใหผลตอบแทน 3.37% ขณะท่ีสวนตางของอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของ

เกณฑมาตราฐานลดลง 0.09% มาอยูท่ี 3.88% มากกวาอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย

ประเภทไฮยิลด (High yield assets) ต่ํากวาหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใหลงทุนได (Investment grade 

credits) เน่ืองจากการปรับขึ้นของพันธบัตรสหรัฐท่ีเอ้ือประโยชนตอกลุมประเทศ low-beta ตราสารหน้ีของประเทศเวเนซูเอลามี

อัตราผลตอบแทนไดดีท่ีสุด จากท่ีรัฐบาลไดขอตกลงกับจีนในการจายคืนเงินตนและเงินกูใหม สวนประเทศท่ีเปนผูสงออกสินคาโภค

ภัณฑ อาทิเชน แซมเบีย โคลัมเบีย และอาเซอรไบจัน ยังคงใหผลตอบแทนท่ีแข็งแกรง ในอีกดานโมแซมบิกมีอัตราผลตอบแทนท่ีต่ํา

ท่ีสุด หลังจากท่ีกองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF) ไดแสดงตัวเลขงบการเงินติดลบหลังจากไปเยี่ยมประเทศน้ีมา ในขณะท่ีเบลิซ

และเลบานอนก็มีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรท่ีต่ําเชนกัน 

 

1สําหรับหุนกูสกุลเงินทองถิ่น โดยดัชนี JP Morgan GBI-EM Global Diversified (ท่ีไมคุมครองความเส่ียงในสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ) ใหผลตอบแทน 5.89% ซึ่งเปนผลตอบแทนท่ีเปนบวกท้ังในตลาดพันธบัตรสหรัฐเองและกลุมอัตราแลกเปล่ียนใน

ประเทศเกิดใหม บราซิลเปนตัวขับเคล่ือนหลักเน่ืองจากคาเงินแข็งคาขึ้นมากกวา 12% เมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ จากการท่ีผูวา

การธนาคารกลางคนใหมท่ีเพ่ิงเขารับตําแหนงไดแสดงทาทีท่ีแข็งกราว แอฟริกาใตและโคลัมเบียเปนประเทศถัดไปท่ีไดรับประโยชน

จากความกังวลใจตอความเส่ียงในตลาดเกิดใหม ในขณะท่ีประเทศในยุโรปตะวันออกเชนโรมาเนีย ฮังการีและโปแลนดอยูในลําดับ

ทาย จากการท่ีสกุลเงินประเทศเหลาน้ีออนคาลงทามกลางสถานการณ Brexit 

 

1ในสภาพท่ีธนาคารกลางของประเทศกลุม G7 ไดนํานโยบายอัตราดอกเบ้ีย “ลงอยางยาวนาน (lower for longer)” มาใช 

จะชวยใหภาวะทางการเงินของโลกผอนคลายลงซึ่งเปนประโยชนตอกลุมประเทศเกิดใหม สําหรับนักลงทุนยุโรปน้ัน การนําเงินไป

ลงทุนนอกยูโรโซนเพ่ือลดความเส่ียงดูจะเขาทากวา จากความไมแนนอนท่ีหากมีการลงประชามติในประเทศกลุมสหภาพยุโรป หรือ 

EU อ่ืนๆ อีกซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่น สําหรับในเวลาน้ีสภาพเศรษฐกิจมหภาคมีผลกระทบตอกลุมประเทศเกิดใหม รุนแรงเกินคาด

8



และแมการเติบโตจะลดลงอยางไมตองสงสัย ทิศทางของราคาโภคภัณฑ (โดยเฉพาะนํ้ามัน) และนโยบายตอไปของจีนจะมี

ผลกระทบมากกวาผลการลงประชามติของอังกฤษ แมจะมีความไมแนนอนเกิดขึ้นโดยรอบประเทศเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลว ยังจะมี

ธนาคารกลางของประเทศเกิดใหม จํานวนหน่ึงท่ีอาจจะปรับลดอัตราดอกเบ้ียอีกจากสาเหตุเงินเฟอท่ีลดลงโดยเฉพาะประเทศ

อยางเชนอินโดนีเซีย บราซิลและรัสเซีย 

 

1ถามองในผลกระทบตอภูมิภาค ประเทศในยุโรปกลางและตะวันออกอาทิเชน ฮังการี โปแลนดและโรมาเนียไดรับ

ผลกระทบมากท่ีสุดจากกรณีการลงประชามติ สวนในเอเชียน้ันธนาคารกลางท่ีน่ีไดเตรียมรับมือกับเหตุการณน้ีไวแลวและมีการ

แกปญหาในภูมิภาคท่ีแข็งแกรง ละตินอเมริกาไดรับผลกระทบจากเหตุการณในยุโรปนอยท่ีสุดแมวาในระยะส้ันบางสกุลเงินอาจจะ

เจอกับภาวะท่ีตลาดมีความผันผวนเพ่ิมขึ้นซึ่งเปนไปตามความออนไหวของตลาด แตสําหรับนักลงทุนระยะยาว อเบอรดีนเตรียมหา

โอกาสความไดเปรียบจากประเมินราคาโดยอาศัยการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานและขั้นตอนการลงทุนแบบ bottom-up ของอเบอรดีน 

 

1ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนทั่วโลก 

 
1มีตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจบางตัวท่ีตลาดทุนกาํลังจบัตามองซึ่งเปนตัวเลขท่ีออกมาเปนสัปดาหหรือเดือน สําหรับเดือนน้ีมี

ตัวเลขสถิติการจางงานนอกภาคการเกษตรท่ีเปดเผยโดยสํานักแรงงาน (Bureau of Labor) ของสหรัฐซึ่งคอยวัดจํานวนการจางงาน 

แหลงขาวชี้แจงวามีงานใหมเพ่ิมขึ้น 38,000 ตําแหนงในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนอยกวาท่ีนักวิเคราะหโดยรวมคาดไวท่ีประมาณ 

160,000 ตําแหนง มีเฉพาะภาคการแพทยท่ีเติบโตขึ้นอยางเขมแข็ง ในขณะท่ีภาคสวนหลักๆ รวมท้ังเหมืองแรและส่ือสารกลับ

ออนแอ เปนตัวเลขท่ีประมาณไวสําหรับสามเดือนท่ีผานมา เมื่อการจางงานมีเฉล่ีย 180,000 ตําแหนงตอเดือน ไดทําใหตลาดเกิด

ความกังวลใจท่ีไดรับขาวรายน้ีและทําใหมีความกังวลเพ่ิมข้ึนตอการฟนตัวสหรัฐ แมวามันจะเปนสถิติท่ียังอาจจะมีการแกไขและ

เปนตัวเลขเดือนเดียวเทาน้ัน 

 

1ในบางประเทศมีสัญญาณชี้วัดถึงการจางงานท่ีแยลงอยางรวดเร็ว จากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจลาสุดของสหรัฐฯ ได

สรุปสถานการณเศรษฐกิจปจจุบันโดยรวบรวมจาก 12 สํานักงานเขตของธนาคารกลางสหรัฐ ไดใหภาพของตลาดแรงงานท่ีทําให

มองเห็นในแงท่ีดีขึ้น รายงานในเดอืนมิถุนายนไดพบวา “ตลาดแรงงานตึงตวั” ไดถูกแผยแพรไปอยางกวางขวางและมีการขาดแคลน

ในบางเขต และอัตราคาจางท่ีเฟอ ขอมูลผูวางงานประจําสัปดาหยังคงท่ีและอัตราการวางงานลดลง 0.3% ในเดือนพฤษภาคมมา

อยูท่ี 4.7% ยอดคาปลีกเพ่ิมขึ้น 0.5% ในเดือนพฤษภาคมและจากการขยายผลโดยวัดรายจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (Personal 

Consumption Expenditures) ซึ่งรวมถึงภาคบริการพบวามีการเติบโตในอัตรา 4.1% ตอป น่ีเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเห็นถึงเศรษฐกิจ

ท่ีแข็งแกรงของสหรัฐอยางมีนัยสําคัญซึ่งมีการบริโภคประมาณ 70% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ แมแตตัวเลขบัญชี

คาจางแรงงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมก็ดูวาสภาพเศรษฐกิจกําลังด ี

 

1ในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯน้ี ยังไดอธิบายถึงภาวะเศรษฐกิจวาเปน “การเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

พอประมาณ” ภาคการกอสรางและอสังหาริมทรัพยมีการขยายตัว ภาคการผลิตยังมคีงผสมผสาน ในขณะท่ีภาคท่ีเกี่ยวกับพลังงาน

และโภคภัณฑยังตองตอสูอีก การใชจายของผูบริโภคและบริการเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในหลายเขต แตตลาดสินคาฟุมเฟอยยังคงออนแอ 

คําวาเล็กนอยน้ีมีปรากฏอยูหลายแหงในรายงานของธนาคารกลาง (Fed) ในเดือนน้ีทางธนาคารกลางของสหรัฐฯตัดสินใจท่ีจะคง

อัตราดอกเบ้ียไว ในสถานการณทางการเมืองท่ียังไมแนนอนและจากแนวโนมทางเศรษฐกิจท่ียังดูบอบบางจึงพอเขาใจไดถึงความ

ระแวดระวังน้ี 

 

1แนวโนมเศรษฐกิจมหภาคท่ียังดูผสมผสานไมชัดเจนน้ี ดูจะเปนจุดเดนของการฟนตัวในคร้ังน้ี หัวเร่ืองของบทวิจารณน้ีได

ใหภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอยางรวบรัด สําหรับในป 2559 ทีมงานกลยุทธการลงทุนของอเบอรดีนคาดวาอัตราการเติบโตของ
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โลกจะอยูท่ี 3.0% ตามดวย 3.5% ในป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ของสหรัฐคาดวาจะโต 1.9% ในปน้ี และอเบอรดีน

คาดวาจะมีการทําธุรกรรมเพ่ิมขึ้น 2.3% ในปถัดไป แนนอนวาผลลัพธขึ้นอยูกับปจจัยท่ีหลากหลายนับตั้งแตสภาวะเศรษฐกิจของ

จีนท่ีโยงถึงประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงินท่ีลดต่ําลง การเมืองท่ียังดูอึมครึมในปน้ี รวมท้ังการเลือกตั้งของรัฐสภาญ่ีปุนในฤดู

รอนและการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะสงผลกระทบเปนอยางมากในคร่ึงปหลัง 

1ภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกดูออนแอลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 30 ปกอน แตหวังวาท้ังหมดจะสามารถฟนตัวไดจากวิกฤตการณ

ทางการเงินคร้ังใหญ ซึ่งอเบอรดีนเชื่อวาในระยะเวลาท่ีตลาดมีความผันผวนเชนน้ีจึงมีความสําคัญท่ีจะกลับไปหาพ้ืนฐานซึ่งจะไม

นากลัวเทากับความผันผวนของตลาดในเวลาน้ี 

 

1สหรัฐอเมริกา 

 

1ตลาดหุนสหรัฐฯไดทํากําไรในเดือนพฤษภาคมจากการปรับขึ้นแรงในวันสุดทายของเดือน กอนหนาน้ันนักลงทุนยังมี

แนวโนมไปในทางลบบางเล็กนอยโดยบางสวนก็ขายทํากําไรจากท่ีไดเก็บมาระหวางป รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ในการประชุมคร้ังลาสุดท่ีเปดเผยออกมาเห็นวายังมีความเปนไปไดท่ีจะมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของสหรัฐอีกในเดือนมิถุนายน 

ขาวดังกลาวทําใหนักลงทุนประหลาดใจเล็กนอยจากขอความท่ีระบุวา “เมื่อเหมาะสม” หากอัตราการวางงาน ขอมูลเศรษฐกิจและ

เงินเฟอสงสัญญาณในทางท่ีดีขึ้น ราคาหุนของสถาบันการเงินจึงไดประโยชนจากขอมูลลาสุดน้ี 

 

1รายงานเศรษฐกิจท่ีเปดเผยออกมาในเดือนพฤษภาคมยังดูผสมผสาน ตามขอมูลของกระทรวงแรงงานระบุวาเศรษฐกิจ

สหรัฐฯมีการจางงานเพ่ิมขึ้น 160,000 คนในระหวางเดือนเมษายนซึ่งนอยกวาท่ีคาดการณไวท่ี 200,000 คนอยางมีนัยสําคัญ 

ในทางกลับกันยอดคาปลีกประจําเดือนเพ่ิมขึ้น 1.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมโดยเพ่ิมข้ึนจากยอดขายของสถานีบริการ

นํ้ามัน ตัวแทนขายรถยนตและผูคาปลีกท่ีไมมีหนาราน ยอดขายบานใหมก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน และมีการปรับตัวเลขอัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในไตรมาสแรกใหม แมวายอดการส่ังซื้อสินคาคงทนจะลดลงจากท่ีคาดการณไวเล็กนอย 

 

1สหราชอาณาจักร  

 

1หุนในตลาดหลักทรัพยของอังกฤษปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในเดือนพฤษภาคม โดยเพ่ิมขึ้น 0.7% แมวาจะยังตามหลังประเทศ

อ่ืนๆ อีกหลายประเทศ ความไมแนนอนจากการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป (EU) ยังคงมีอิทธิพลตอตลาดและกําไรท่ีหายไป 

ธนาคารกลางอังกฤษไดปรับลดประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ทามกลาง “ความไมแนนอนคร้ังใหญท่ีสุดนับตั้งแต

วิกฤตคาเงินยโูร” และออกมาเตือนถึงการเติบโตท่ีชะลอตัว เงินเฟอท่ีเพ่ิมขึ้นและอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินสเตอรลิงท่ีออนคาลงหาก

ผลการออกเสียงใหอังกฤษออกจากยูโรชนะ อยางไรก็ตามผูวาธนาคารกลางอังกฤษคือนายมารค คารนีย (Mark Carney) ไมไดให

ความเห็นชี้นําใดๆ เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียหากประชามติของอังกฤษเลือกท่ีจะออก 

 

1แนวทางการซื้อขายกลับเปล่ียนไปจากเดือนกอน โดยหุนกลุมพลังงานและโภคภัณฑปรับขึ้นแรงในเดือนเมษายนจากการ

ท่ีราคานํ้ามันและโลหะกลับมาฟนตัวแตตอมาก็ปรับลดลงในเดือนพฤษภาคมจากความกังวลตอเศรษฐกิจของจีน ราคาหุนนํ้ามัน

ฟนกลับมาเล็กนอยกอนส้ินเดือนจากการท่ีราคานํ้ามันดิบแตะ 50 เหรียญเปนคร้ังแรกนับจากเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา 

 

1หุนภาคการเงินนําโดยหุนกลุมธนาคารถือเปนหุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด จากท่ีคาดหวังวาจะมีการขึ้นอัตราดอกเบ้ีย

ของสหรัฐทําใหธนาคารจะสามารถทํากําไรไดหากอัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น 
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1ยุโรป 

 

1หุนยุโรปมีผลการดําเนินงานท่ีดีตลอดเดือนพฤษภาคมแมวาจะผันผวนบางเล็กนอยในชวงตนเดือน ความเชื่อมั่นของนัก

ลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อรัฐสภากรีซอนุมัติการปรับเพ่ิมภาษีและการปฏิรูปเพ่ือแลกกับเงินกูท่ีจําเปนตองนํามาพยุงเศรษฐกิจและการ

ผอนปรนหน้ีจากผูใหกูตางประเทศ โดยประเทศจะไดรับเงินกูชุดใหมมูลคา 10,300 ลานยูโร กองทุนการเงินระหวางประเทศมีการ

เตือนมากอนหนาน้ีวาจะไมเขามารวมใหกูนอกจากวาเอเธนสจะตองออกมาตรการปลดหน้ีอยางจริงจังแตตอมาก็ไดเขารวมเจรจา

หลังจากท่ีรัฐมนตรีการคลังของยูโรโซนไดยืนยันวาประเทศควรจะไดรับการเสนอเงินกูทุกสองปหากจําเปน 

 

1อัตราการวางงานของฝร่ังเศสลดลงในไตรมาสแรก แมวาจะยังคงสูงอยูท่ีระดับประมาณ 10% ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศของยูโรโซนในไตรมาสแรกยังไมลอยตัวเทากับท่ีคาดไวโดยเพ่ิมข้ึน 0.5% ในไตรมาสกอน นับเปนการเติบโตท่ีเร็ว

ท่ีสุดของป การขยายตัวสวนใหญเกิดจากอุปสงคและการลงทุนภายในประเทศของเยอรมัน  

 

1ญ่ีปุน 

 

1เดือนพฤษภาคมถึงเปนเดือนท่ีดีสําหรับตลาดหุนญ่ีปุน โดยถามองในรายภาค ธุรกิจอาหารและธนาคารทําไดดี ในทาง

ตรงขาม แหลงพลังงานและพลังงานไฟฟาและกาซตกลงตลอดเดือน ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีดีเกินคาดสําหรับ

ไตรมาสแรกชวยสรางพลังใจตลอดเดือน คาเงินเยนท่ีออนลงยังชวยสรางกําลังใจใหกับประเทศท่ีเศรษฐกิจตองพ่ึงพาการสงออก

แหงน้ี 

 

1ในขณะท่ีตลาดหุนท่ัวโลกดูจะน่ิงขึ้นหลังจากท่ีอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป แตดูเหมือนความไมแนนอนจะ

เพ่ิมขึ้นตามมา มีพัฒนาการท่ีคอยๆ เปดเผยออกมาเปนลําดับอยางตอเน่ืองทุกวันและการเจรจาท่ีจะแยกอังกฤษออกจากทวีป

อาจจะตองใชเวลาถึงสองปหรือมากกวา ขณะท่ีความไมแนนอนดังกลาวอาจจะมีผลกระทบตอตลาดหุนท่ัวโลกและสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีแทจริงซึ่งไมสามารถตอบได ธนาคารกลางหลักๆ ท่ัวโลกขอใหชวยกันสนับสนุนใหเกิดดุลยภาพทางการเงิน ซึ่งก็สอดคลองกับ

วิธีการลงทุนของเราซึ่งเนนไปท่ีการวิเคราะหจากพ้ืนฐานเปนรายตัว (bottom-up) อเบอรดีนจะยังคงใชโอกาสจากความผันผวนของ

ตลาดเพ่ือหาโอกาสในการซื้อหุนท่ีสามารถเติบโตในระยะยาวพรอมกับราคาท่ีนาสนใจ 

 

1สุดทายน้ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ใครขอขอบคุณทานผูถือหนวยลงทุนท่ีไดใหความไววางใจเลือก

บริษัทเปนผูจัดการการลงทุนของทานตลอดมา บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลกองทุนท่ีบริษัทนําเสนอน้ันจะเปนประโยชนตอการ

ลงทุนของทานตอไป 

 

 

1บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีน  โกรทโกรท  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 
นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือท่ีเกี่ยงของกับตราสารทุน โดยลงทุนระยะปานกลาง

และระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปจจัยพ้ืนฐานดี โดยจะ

ลงทุนในหุนทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหุนทุนของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวน

ท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ  

 

นโยบายเงินปนผล   โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน โกรท 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน โกรท อันมีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ี ดูแลผลประโยชน กองทุนรวมดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 

(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน

ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ

แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

  

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน โกรท 

โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

                 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 9,326,770,191.39  บาท มูลคาหนวยลงทุน  104.8727 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน -0.67% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 6.68% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน -6.12% -6.91% -3.66% 

3 ป -1.29% -2.67% 7.49% 

5 ป 69.47% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 6.68% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (18 ก.ค. 40) 948.73% 116.29% 343.80% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 84,737,723.04 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,469,440.31 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5,387,947.72 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 205,950.12 0.00 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 91,801,061.19 1.00 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 9,199,832,987.46 บาท 

 

 
คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทันายหนา  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 358,183.29 24.63 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 290,504.56 19.98 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 268,473.06 18.47 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 218,362.32 15.02 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 189,187.06 13.01 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 70,250.48 4.83 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 58,989.37 4.06 

รวมคานายหนาทั้งหมด 1,453,950.14 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 6,069,176 244,284,334.00 2.57 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 1,429,200 226,528,200.00 2.39 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2,634,300 447,831,000.00 4.72 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 4,283,100 186,314,850.00 1.96 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 3,498,700 486,319,300.00 5.12 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 5,160,960 255,467,520.00 2.69 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 3,973,800 382,478,250.00 4.03 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 3,740,900 83,047,980.00 0.87 

 ประกันภัยและประกันชวีติ    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,412,913 505,822,854.00 5.33 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 96,322,610 233,100,716.20 2.46 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 13,485,913 136,207,721.30 1.43 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 87,100 36,582,000.00 0.39 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,576,200 278,199,300.00 2.93 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  57,596,800 241,906,560.00 2.55 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 928,900 274,954,400.00 2.90 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 1,157,700 551,065,200.00 5.81 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 5,647,200 337,420,200.00 3.55 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  26,937,500 347,493,750.00 3.66 

  บมจ.สัมมากร 20,566,533 76,918,833.42 0.81 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 15,579,750 229,022,325.00 2.41 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 24,118,300 311,126,070.00 3.28 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 1,638,900 307,293,750.00 3.24 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 4,472,100 374,538,375.00 3.95 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 3,594,200 183,304,200.00 1.93 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 2,451,100 526,986,500.00 5.55 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 45,066,617 446,159,508.30 4.70 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 12,101,600 289,228,240.00 3.05 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 942,100 171,933,250.00 1.81 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 4,645,275 36,697,672.50 0.39 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 10,362,500 236,265,000.00 2.49 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 10,468,100 308,808,950.00 3.25 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 2,546,700 402,378,600.00 4.24 

รวม หุนสามัญ  9,155,685,409.72 96.46 

      

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.บานปู 5,193,250 47,777,900.00 0.50 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,870,450 7,668,845.00 0.08 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 374,739 1,967,379.75 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  57,414,124.75 0.60 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  6,628,279.10 0.07 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย  44,361,858.09 0.47 

รวม เงินฝากออมทรัพย  50,990,137.19 0.54 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  214,283,139.91 2.26 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  214,283,139.91 2.26 

      

สินทรัพยอ่ืน  36,232,607.43 0.38 

หน้ีสินอ่ืน  (22,435,179.76) (0.24) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  9,492,170,239.24 100.00 

 

อันดับควอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารามนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   9,213,099,534.47 

 

8,775,819,967.89 

 เงินฝากธนาคาร  265,273,277.10 

 

232,476,062.09 

 ลูกหน้ี  

    

 

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  270,066.40 

 

273,698.45 

 

 

จากการขายเงินลงทุน  25,712,593.11 

 

- 

 

 

จากการขายหนวยลงทุน  10,249,947.92 

 

31,781,086.27 

 

 

รวมสินทรัพย  9,514,605,419.00 

 

9,040,350,814.70 

หน้ีสิน  

    เจาหน้ี  

    

 

จากการซื้อเงินลงทุน  1,315,189.62 

 

- 

 

 

จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  5,236,258.67 

 

6,768,098.77 

 คาใชจายคางจาย  15,421,435.96 

 

15,295,806.97 

 หน้ีสินอ่ืน  462,295.51 

 

448,539.79 

 

 

รวมหน้ีสิน  22,435,179.76 

 

22,512,445.53 

สินทรัพยสุทธิ  9,492,170,239.24 

 

9,017,838,369.17 

สินทรัพยสุทธิ:  

    ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  890,255,111.13 

 

907,894,289.60 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม  

    

 

บัญชีปรับสมดุล  2,373,579,197.57 

 

2,529,811,568.11 

 

 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  6,228,335,930.54 

 

5,580,132,511.46 

 

 

สินทรัพยสุทธิ  9,492,170,239.24 

 

9,017,838,369.17 

 

 

   มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  106.6230 

 

99.3269 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  89,025,511.1016 

 

90,789,428.9468 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกรท 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   203,361,998.16   305,840,149.52 

  รายไดดอกเบ้ีย   278,318.77   1,450,141.85 

  รายไดอ่ืนๆ   271.09   736.88 

  รวมรายได   203,640,588.02   307,291,028.25 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   84,737,723.04   174,472,609.76 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   1,469,440.31   3,099,951.62 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   5,387,947.72   11,366,489.28 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   43,467.68   86,200.00 

  คาใชจายอ่ืน   162,482.44   550,631.74 

  รวมคาใชจาย   91,801,061.19   189,575,882.40 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   111,839,526.83   117,715,145.85 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   135,394,665.90   275,736,589.38 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   400,969,226.35   (1,680,119,882.05) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   536,363,892.25   (1,404,383,292.67) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   648,203,419.08   (1,286,668,146.82) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกรท 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกรท ไมมกีารถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 3.3% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงัมี

รายช่ือตอ่ไปนี ้

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) จาํกัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกดั 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากดั (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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีน  ไทย เอคควิต้ี ดีวิเด็นไทย เอคควิต้ี ดีวิเด็น  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในของสกุลเงินตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปจจัยพ้ืนฐานดี โดยจะ

ลงทุนในตราสารแหงทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน  

 

นโยบายการจายเงินปนผล   โครงการจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 12 คร้ัง โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสม 

เมื่อโครงการมีกําไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปนผลหรือมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชีท่ีจะจายเงินปน

ผลน้ัน (แลวแตกรณี) 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังที ่ วันที่จายปนผล 
จํานวน 

(บาทตอหนวย) 

 
คร้ังที ่ วันที่จายปนผล 

จํานวน 

(บาทตอหนวย) 

1 6 ก.พ 47 1.1476  19 23 เม.ย. 53 0.5200 
2 11 ก.พ 48 0.2235  20 25 ส.ค. 53 0.7800 
3 7 เม.ย. 48 0.1524  21 28 ต.ค. 53 0.9700 
4 16 พ.ค. 48 0.1045  22 25 พ.ค. 54 0.3500 

5 16 ส.ค. 48 0.3034  23 25 ส.ค.54 0.7300 

6 19 ต.ค. 48 0.2058  24 29 มี.ค.55 0.6100 

7 18 ม.ค. 49 0.1700  25 27 เม.ย.55 0.4800 

8 17 ก.พ. 49 0.2786  26 27 ส.ค. 55 0.2600 

9 17 เม.ย. 49 0.1102  27 26 ต.ค. 55 0.7600 

10 17 พ.ค. 49 0.2645  28 25 ม.ค. 56 0.5300 

11 17 ต.ค. 49 0.1490  29 26 มี.ค. 56 0.5000 

12 17 พ.ย. 49 0.2416  30 27 พ.ค. 56 0.3600 

13 15 ม.ค. 50 0.0570  31 23 มิ.ย. 57 0.4300 

14 13 ก.ค. 50 1.1285  32 22 ก.ย. 57 0.5300 

15 28 มี.ค. 51 0.2446  33 24 ธ.ค. 57 0.1300 

16 19 มิ.ย. 51 0.1478  34 24 มี.ค. 59 0.1300 

17 25 ก.ย. 52 0.1900  35 23 มิ.ย. 59 0.1400 

18 26 ต.ค. 52 0.4600   รวม 13.7890 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควติี้ ดิวเิด็น 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดิวิเด็น อันมี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

ไทย เอคควิตี้ ดิวิเด็น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินการ 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 450,026,903.62  บาท มูลคาหนวยลงทุน  6.8027 บาท/หนวย 

 

 ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน -0.32% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 5.49% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน -3.14% -6.91% -3.66% 

3 ป -0.31% -2.67% 7.49% 

5 ป 47.15% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 5.49% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (4 ก.ค. 46) 109.29% 110.73% 206.79% 

 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

    

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

 

28



คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 4,301,916.74 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 74,599.69 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 273,532.25 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 85,285.12 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 4,735,333.80 1.02 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 467,376,138.80 บาท 

 

 

 

คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 17,292.54 20.05 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 14,910.73 17.29 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 14,073.38 16.32 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 13,670.42 15.85 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 9,492.64 11.01 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 8,753.42 10.15 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 4,588.12 5.32 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 3,462.11 4.01 

รวมคานายหนาทั้งหมด 86,243.36 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

        

หุนสามัญ      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

139,755 

 

5,625,138.75 1.24 

 ธุรกิจการเงนิ      

 ธนาคาร      

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 

46,600 

 

7,386,100.00 1.63 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

74,000 

 

12,580,000.00 2.77 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 

 

126,900 

 

5,520,150.00 1.21 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 

 

91,000 

 

12,649,000.00 2.78 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

 

156,390 

 

7,741,305.00 1.70 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

 

112,100 

 

10,789,625.00 2.37 

  บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  

 

680,300 

 

7,823,450.00 1.72 

 ประกันภัยและประกันชวีติ      

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 

50,983 

 

18,251,914.00 4.02 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 

 

3,519,282 

 

8,516,662.44 1.87 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 

 

459,654 

 

4,642,505.40 1.02 

 สินคาอุตสาหกรรม      

 ยานยนต      

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 

 

52,500 

 

9,266,250.00 2.04 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง      

 วัสดกุอสราง      

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  

 

3,258,400 

 

13,685,280.00 3.01 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 

36,500 

 

10,804,000.00 2.38 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 

 

37,050 

 

17,635,800.00 3.88 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย      

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

 

192,700 

 

11,513,825.00 2.53 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  

 

1,311,700 

 

16,920,930.00 3.72 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บมจ.บานปู 

 

560,700 

 

8,242,290.00 1.81 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 705,300 

 

9,098,370.00 2.00 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 

 

59,800 

 

11,212,500.00 2.47 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 

155,400 

 

13,014,750.00 2.86 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 

 

221,000 

 

11,271,000.00 2.48 

 บริการ      

 พาณิชย      

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 

 

73,800 

 

15,867,000.00 3.49 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 

1,280,492 

 

12,676,870.80 2.79 

 การแพทย      

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

 

363,200 

 

8,680,480.00 1.91 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 

31,600 

 

5,767,000.00 1.27 

 สื่อและสิ่งพิมพ      

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

 

149,584 

 

1,181,713.60 0.26 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 

 

453,200 

 

10,332,960.00 2.27 

 เทคโนโลยี      

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส      

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

 

367,400 

 

10,838,300.00 2.38 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 

102,600 

 

16,210,800.00 3.57 

รวม หุนสามัญ    315,745,969.99 69.45 

        

หนวยลงทุนของกองทนุอสังหาริมทรัพย      

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส  

รีเทล โกรท 596,100 

 

10,014,480.00 2.20 

รวม หนวยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย    10,014,480.00 2.20 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน      

  บมจ.บานปู 

 

186,900 

 

1,719,480.00 0.38 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

8,491 

 

44,577.75 0.01 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    1,764,057.75 0.39 

        

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,500 2,500,000.00 2,561,083.36 0.56 

  KEXIM183A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 3,000 3,000,000.00 3,134,015.28 0.69 

  LB167A 

 

2,000 2,000,000.00 2,051,916.24 0.45 

  LB16NA 

 

2,500 2,500,000.00 2,537,896.53 0.56 

  LB176A 

 

4,500 4,500,000.00 4,583,840.54 1.01 

  LB17OA 

 

1,000 1,000,000.00 1,022,066.98 0.22 

  LB183B 

 

7,000 7,000,000.00 7,524,193.46 1.66 

  LB191A 

 

1,500 1,500,000.00 1,689,192.15 0.37 

  LB193A 

 

1,500 1,500,000.00 1,590,442.29 0.35 

  LB196A 

 

9,500 9,500,000.00 10,148,271.36 2.23 

  LB198A 

 

1,000 1,000,000.00 1,140,472.34 0.25 

  LB213A 

 

1,000 1,000,000.00 1,201,019.96 0.26 

  LB21DA 

 

6,000 6,000,000.00 6,606,119.88 1.45 

  LB236A 

 

3,500 3,500,000.00 3,916,270.83 0.86 

  LB244A 

 

500 500,000.00 598,865.98 0.13 

  LB25DA 

 

4,000 4,000,000.00 4,656,997.32 1.02 

  LB27DA 

 

1,500 1,500,000.00 1,715,357.84 0.38 

  LB283A 

 

1,000 1,000,000.00 1,371,741.83 0.30 

  LB296A 

 

5,500 5,500,000.00 7,144,781.61 1.57 

  LB316A 

 

1,000 1,000,000.00 1,150,993.69 0.25 

  LB326A 

 

1,500 1,500,000.00 1,753,468.58 0.39 

  LB416A 

 

1,000 1,000,000.00 1,213,239.66 0.27 

  LB446A 

 

2,000 2,000,000.00 2,768,005.40 0.61 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

  LBA37DA 

 

4,250 4,250,000.00 5,429,136.11 1.19 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   68,750,000.00 77,509,389.22 17.03 

        

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  BOT187A 

 

5,000 5,000,000.00 5,037,721.35 1.11 

  CB16714A 

 

8,000 8,000,000.00 7,996,190.88 1.76 

  CB16811A 

 

4,000 4,000,000.00 3,993,949.48 0.88 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย   17,000,000.00 17,027,861.71 3.75 

        

หุนกู      

  AWN235A AA+(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 1,991,988.22 0.44 

  BAY193A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 1,000 1,000,000.00 1,007,942.51 0.22 

  BH16DA A+/ทริส เรทติ้ง 4,000 4,000,000.00 4,052,849.40 0.89 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,012,508.30 0.22 

  EB209A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,086,674.24 0.46 

  GLOW259A A+/ทริส เรทติ้ง 2,000 2,000,000.00 2,164,416.04 0.48 

  HMPRO182A A+/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,029,348.46 0.23 

  KEBHANA192A AA+/เอส แอนด พี 1,500 1,500,000.00 1,610,569.73 0.35 

  LH194A A+/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 999,426.22 0.22 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 1,000 1,000,000.00 1,009,823.28 0.22 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,023,807.04 0.45 

  MINT205A A+/ทริส เรทติ้ง 1,000 1,000,000.00 1,039,697.44 0.23 

  UOBT213A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 1,000 1,000,000.00 1,002,254.16 0.22 

รวม หุนกู   20,500,000.00 21,031,305.04 4.63 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  

 

1,287,210.11 0.28 

รวม เงินฝากออมทรัพย    1,287,210.11 0.28 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวน

หนวย (หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  

 

11,234,900.32 2.47 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    11,234,900.32 2.47 

        

สินทรัพยอ่ืน    1,151,466.15 0.25 

หน้ีสินอ่ืน    (2,303,856.85) (0.51) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    454,462,783.44 100.00 

 

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      

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ       

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน 

โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได       

D       เปนระดับท่ีอยูในสภาวะผิดนัดชําระหน้ี โดยผูออกตราสารหน้ีไมสามารถชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนไดตามกําหนด  
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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

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของ

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  

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

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

อันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นสําหรับประเทศไทย  
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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 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือใน

ระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุน

ทราบวามีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลยนแปลงดังกลาว 

สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้

แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น

ปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ  
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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 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 

 

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  

37



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 
 
 

 

 
อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   442,497,669.34  462,034,073.26 

 เงินฝากธนาคาร  12,522,110.43  15,417,774.62 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  600,460.24  746,028.88 

  จากการขายเงินลงทุน  1,132,538.86  - 

  จากการขายหนวยลงทุน  13,861.42  - 

  รวมสินทรัพย  456,766,640.29  478,197,876.76 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  -  528,267.86 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  1,335,303.63  - 

 คาใชจายคางจาย  787,149.92  881,506.90 

 หน้ีสินอ่ืน  181,403.30  23,803.02 

  รวมหน้ีสิน  2,303,856.85  1,433,577.78 

สินทรัพยสุทธิ  454,462,783.44  476,764,298.98 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  659,746,048.84  706,353,464.52 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  597,039,118.33  582,899,529.63 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  (802,322,383.73)  (812,488,695.17) 

  สินทรัพยสุทธิ  454,462,783.44  476,764,298.98 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  6.8884  6.7496 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด(หนวย)  65,974,604.8735  70,635,346.4393 
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กองทุนเปด อเบอรดนีไทย เอคควติี้ ดวีิเดน็ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   7,731,270.12   12,841,214.90 

  รายไดดอกเบ้ีย   1,543,294.85   3,787,862.59 

  รายไดอ่ืนๆ   -   589.40 

  รวมรายได   9,274,564.97   16,629,666.89 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   4,301,916.74   9,363,902.09 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   74,599.69   166,351.46 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   273,532.25   609,955.05 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   33,423.20   66,100.00 

  คาใชจายอ่ืน   51,861.92   112,611.61 

  รวมคาใชจาย   4,735,333.80   10,318,920.21 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   4,539,231.17   6,310,746.68 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   5,014,549.20   4,356,758.91 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   18,710,016.39   (58,703,045.49) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   23,724,565.59   (54,346,286.58) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   28,263,796.76   (48,035,539.90) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 

บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ  

บมจ.ไทยรีประกันชวีิต  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม  

เปนสัดสวนรอยละ 43.21 

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 8.8% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมี

รายชื่อตอไปน้ี 
1. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากดั (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) จาํกัด 
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) จาํกดั 
15. ธนาคาร ดอยชแบงก 
16. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
17. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
19. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (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) จํากัด (มหาชน) 
32. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ  
33. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  2559 – 30 มิถุนายน  2559 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนสสมอลแค็มอลแค็พพ  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 2551 มกราคม 25599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 
นโยบายการลงทนุ          ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน โดยลงทุนระยะปานกลาง

และระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ภายใต

ระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยจะลงทุนในหุนทุนโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และเนนหนักการลงทุนหุนของบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีมีมูลคาการตลาดไมเกิน 20,000 ลานบาท หรือเทียบเทาไมเกิน 500 ลานเหรียญสหรัฐ          

(ณ วันท่ีลงทุนคร้ังแรก) สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ อันมีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลา

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 

(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน

ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ

แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน    

สมอลแค็พ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 5,791,656,158.83  บาท มูลคาหนวยลงทุน  44.0907 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน 0.22% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 4.67% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน 0.24% -6.91% -3.66% 

3 ป 12.53% -2.67% 7.49% 

5 ป 100.62% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 4.67% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (2 มิ.ย. 48) 340.71% 110.04% 225.43% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 54,286,873.37 0.93 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 930,632.12 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 3,412,317.87 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 259,216.68 0.00 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 58,889,040.04 1.01 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

      ** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  5,831,205,418.86 บาท 

 
 
 
คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทั นายหนา  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 383,889.67 24.66 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 343,773.26 22.07 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 306,246.87 19.66 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 241,992.79 15.54 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 192,200.06 12.34 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 57,206.39 3.67 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 32,030.03 2.06 

รวมคานายหนาทั้งหมด 1,557,339.07 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.หาดทิพย 10,816,423 168,736,198.80 2.87 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 4,964,234 199,810,418.50 3.40 

 สินคาอุปโภคบริโภค    

 ของใชสวนตวัและเวชภณัฑ    

  บมจ.ไทยออพติคอล กรุป  10,666,000 85,861,300.00 1.46 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 7,440,590 368,309,205.00 6.27 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 3,824,400 368,098,500.00 6.27 

  บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  14,878,900 171,107,350.00 2.92 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,989,500 44,166,900.00 0.75 

 ประกันภัยและประกันชวีติ    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,301,300 465,865,400.00 7.94 

  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 1,629,293 239,506,071.00 4.08 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 104,104,070 251,931,849.40 4.29 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 14,614,729 147,608,762.90 2.51 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 6,000 2,520,000.00 0.04 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,975,600 348,693,400.00 5.94 

 บรรจุภัณฑ    

  บมจ.อลูคอน 442,600 104,011,000.00 1.77 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  78,254,000 328,666,800.00 5.60 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 
 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 3,439,000 205,480,250.00 3.50 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  23,446,400 302,458,560.00 5.15 

  บมจ.สัมมากร 29,565,033 110,573,223.42 1.88 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 25,133,300 324,219,570.00 5.52 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 1,451,400 312,051,000.00 5.32 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 28,047,824 277,673,457.60 4.73 

  บมจ.แม็คกรุป 8,250,900 110,562,060.00 1.88 

  บมจ.เมกา ไลฟไซแอ็นซ  8,868,800 147,222,080.00 2.51 

 การแพทย    

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 1,073,600 195,932,000.00 3.34 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 5,170,270 40,845,133.00 0.70 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 8,752,000 258,184,000.00 4.40 

รวม หุนสามัญ  5,580,094,489.62 95.04 

      

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 994,750 4,078,475.00 0.07 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 265,119 1,391,874.75 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  5,470,349.75 0.09 

      

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  180,152,378.85 3.07 

รวม เงินฝากออมทรัพย  180,152,378.85 3.07 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 
 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  116,555,492.68 1.99 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  116,555,492.68 1.99 

      

สินทรัพยอ่ืน  22,875,984.23 0.39 

หน้ีสินอ่ืน  (35,674,398.10) (0.61) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  5,869,474,297.03 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   5,585,564,839.37  5,544,779,950.34 

 เงินฝากธนาคาร  296,707,871.53  314,900,213.41 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  249,533.88  256,210.94 

  จากการขายเงินลงทุน  14,664,122.37  - 

  จากการขายหนวยลงทุน  7,962,327.98  8,722,413.46 

  รวมสินทรัพย  5,905,148,695.13  5,868,658,788.15 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  925,613.94  5,234,767.77 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  24,774,940.69  5,080,088.90 

 คาใชจายคางจาย  9,684,318.74  9,921,991.85 

 หน้ีสินอ่ืน  289,524.73  282,946.94 

  รวมหน้ีสิน  35,674,398.10  20,519,795.46 

สินทรัพยสุทธิ  5,869,474,297.03  5,848,138,992.69 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  1,313,526,034.57  1,368,110,845.02 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     
  บัญชีปรับสมดุล  3,447,305,365.35  3,638,027,902.06 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  1,108,642,897.11  842,000,245.61 

  สินทรัพยสุทธิ  5,869,474,297.03  5,848,138,992.69 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  44.6848  42.7460 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  131,352,603.4395  136,811,084.4797 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมอลแค็พ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   124,275,910.11   161,399,329.55 

  รายไดดอกเบ้ีย   473,827.79   2,129,911.19 

  รายไดอ่ืนๆ       29,275.38 

  รวมรายได   124,749,737.90   163,558,516.12 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   54,286,873.37   105,293,759.57 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   930,632.12   1,805,035.92 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   3,412,317.87   6,618,465.04 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   36,109.32   71,100.00 

  คาใชจายอ่ืน   223,107.36   673,047.13 

  รวมคาใชจาย   58,889,040.04   114,461,407.66 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   65,860,697.86   49,097,108.46 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   92,903,001.50   64,477,883.11 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   107,878,952.14   (192,147,140.25) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   200,781,953.64   (127,669,257.14) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   266,642,651.50   (78,572,148.68) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ 

ไมมี 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมอลแค็พ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 5.4% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงัมี

รายช่ือตอ่ไปนี ้

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) จาํกัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกดั 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนสมารทแคปปตอลสมารทแคปปตอล    

เพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อการเลี้ยงชีพ  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และคูมือภาษีกอนตัดสินใจลงทนุ 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทนุในกองทนุรวม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 
นโยบายการลงทุน                     ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน โดยเฉล่ียในรอบ

ปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะมุงเนนลงทุนในตรา

สารแหงทุนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี สวนท่ีเหลือจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือ การหาด

อกผลโดยวิธีอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 

นโยบายการจายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอล                         

เพ่ือการเล้ียงชีพ อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแล

ผลประโยชน กองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถกูตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 

(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน

ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ

แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

  

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

สมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 

   

           ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 4,272,753,657.03  บาท มูลคาหนวยลงทุน  79.4216 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน -0.65% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 6.67% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน -6.17% -6.91% -3.66% 

3 ป -0.99% -2.67% 7.49% 

5 ป 71.35% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 6.67% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (12 พ.ย. 45) 694.28% 309.54% 605.89% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 38,889,607.98 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 674,386.21 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,809,942.79 0.07 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 440,927.63 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 42,814,864.61 1.02 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 4,221,714,845.19 บาท 

 

 
คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทันายหนา  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 232,007.94 32.42 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 162,504.70 22.71 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 140,667.56 19.66 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 89,622.37 12.53 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 42,834.65 5.99 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 27,493.98 3.84 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 20,390.22 2.85 

รวมคานายหนาทั้งหมด 715,521.42 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 2,986,108 120,190,847.00 2.76 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 679,400 107,684,900.00 2.47 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 1,208,300 205,411,000.00 4.72 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 1,929,600 83,937,600.00 1.93 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 1,604,900 223,081,100.00 5.12 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 2,467,820 122,157,090.00 2.80 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 1,849,000 177,966,250.00 4.09 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,519,500 33,732,900.00 0.77 

 ประกันภัยและประกันชวีติ    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 632,400 226,399,200.00 5.20 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 45,607,750 110,370,755.00 2.53 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 6,260,621 63,232,272.10 1.45 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.กูดเยียร (ประเทศไทย) 33,400 14,028,000.00 0.32 

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 704,700 124,379,550.00 2.86 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  25,072,500 105,304,500.00 2.42 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 436,600 129,233,600.00 2.97 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 529,800 252,184,800.00 5.79 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 2,733,400 163,320,650.00 3.75 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  12,596,600 162,496,140.00 3.73 

  บมจ.สัมมากร 8,647,300 32,340,902.00 0.74 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 6,841,950 100,576,665.00 2.31 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 11,091,500 143,080,350.00 3.29 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 759,600 142,425,000.00 3.27 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 2,068,300 173,220,125.00 3.98 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 1,661,300 84,726,300.00 1.95 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 1,136,600 244,369,000.00 5.61 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 20,638,343 204,319,595.70 4.69 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 5,188,900 124,014,710.00 2.85 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 473,400 86,395,500.00 1.98 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 2,415,971 19,086,170.90 0.44 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 4,573,500 104,275,800.00 2.39 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 4,804,700 141,738,650.00 3.25 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 1,168,200 184,575,600.00 4.24 

รวม หุนสามัญ  4,210,255,522.70 96.67 

      

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.บานปู 2,280,650 20,981,980.00 0.48 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 759,750 3,114,975.00 0.07 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 166,795 875,673.75 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  24,972,628.75 0.57 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  27,273,582.57 0.63 

รวม เงินฝากออมทรัพย  27,273,582.57 0.63 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  91,249,365.12 2.10 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  91,249,365.12 2.10 

      

สินทรัพยอ่ืน  11,455,918.29 0.26 

หน้ีสินอ่ืน  (9,716,242.97) (0.22) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  4,355,490,774.46 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชีพ 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

         

      บาท 

    
 

 2559   2558 

สินทรัพย 
 

    

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม  
 

 4,235,228,151.45  3,787,542,033.55 

 เงินฝากธนาคาร 
 

 118,522,947.69  278,912,291.50 

 ลูกหน้ี 
 

    

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 
 

 66,064.48  55,578.05 

  จากการขายเงินลงทุน 
 

 9,828,610.51  - 

  จากการขายหนวยลงทุน 
 

 1,561,243.30  42,372,194.66 

  รวมสินทรัพย 
 

 4,365,207,017.43  4,108,882,097.76 

หน้ีสิน 
 

    

 เจาหน้ี 
 

    

  จากการซื้อเงินลงทุน 
 

 807,065.51  20,385,245.51 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

 1,526,880.05  6,808,937.57 

 คาใชจายคางจาย 
 

 7,157,392.74  6,773,525.76 

 หน้ีสินอ่ืน 
 

 224,904.67  211,285.25 

  รวมหน้ีสิน 
 

 9,716,242.97  34,178,994.09 

สินทรัพยสุทธิ 
 

 4,355,490,774.46  4,074,703,103.67 

สินทรัพยสุทธิ: 
 

    

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 
 

 539,348,682.71  541,969,708.30 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม 
 

    

  บัญชีปรับสมดุล 
 

 2,180,750,390.21  2,198,554,210.21 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน 
 

 1,635,391,701.54  1,334,179,185.16 

  สินทรัพยสุทธิ 
 

 4,355,490,774.46  4,074,703,103.67 

  
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย 
 

 80.7546  75.1832 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย) 
 

 53,934,868.1853  54,196,970.7521 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทแคปปตอลเพือ่การเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   93,450,800.05   128,767,400.77 

  รายไดดอกเบ้ีย   100,020.73   398,594.32 

  รายไดอ่ืนๆ   75.14   1,062.98 

  รวมรายได   93,550,895.92   129,167,058.07 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   38,889,607.98   73,459,092.80 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   674,386.21   1,304,774.35 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   2,809,942.79   5,436,559.63 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   36,009.32   71,100.00 

  คาใชจายอ่ืน   404,918.31   2,074,678.57 

  รวมคาใชจาย   42,814,864.61   82,346,205.35 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   50,736,031.31   46,820,852.72 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   20,787,949.09   78,824,118.95 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   229,688,535.98   (673,491,039.91) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   250,476,485.07   (594,666,920.96) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   301,212,516.38   (547,846,068.24) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ไมมี 

 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทแคปปตอลเพ่ือการเล้ียงชีพ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 2.3% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงัมี

รายช่ือตอ่ไปนี ้

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) จาํกัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกดั 

9 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จาํกัด 

11 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากดั (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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนสยามลีดเดอรสสยามลีดเดอรส  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 

70



รายละเอียดกองทุน                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือท่ีเกี่ยงของกับตราสารทุน ลงทุนระยะปานกลางและ

ระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง โดยจะลงทุน

ในหุนทุนไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และเปนหุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมุงเนนลงทุนในหุน

ของกลุมบริษัทจดทะเบียน 150 บริษัทแรกท่ีมีมูลคาตามราคาตลาดสูง และหุนนอกกลุมดังกลาวท่ีมี

ปจจัยพ้ืนฐานดีในสัดสวนท่ีเหมาะสม สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส อันมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 

(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน

ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ

แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

สยามลีดเดอรส โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

           ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 905,561,130.91  บาท มูลคาหนวยลงทุน  40.0408 บาท/หนวย 

                     

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน -0.21% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 7.67% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน -6.55% -6.91% -3.66% 

3 ป -2.33% -2.67% 7.49% 

5 ป 64.13% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 7.67% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (2 มี.ค. 47) 300.43% 101.38% 231.21% 
 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 8,153,310.95 0.93 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 139,771.09 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 512,493.86 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 103,791.50 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 8,909,367.40 1.02 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 874,927,223.70 บาท 

 

 

คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทั นายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 61,227.21 26.84 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 57,360.92 25.14 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 31,089.73 13.63 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 29,498.27 12.93 

บริษัทหลักทรัพย ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,663.48 9.93 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 18,462.66 8.09 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 7,857.97 3.44 

รวมคานายหนาทั้งหมด 228,160.24 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 698,068 28,097,237.00 3.04 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 157,800 25,011,300.00 2.71 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 309,100 52,547,000.00 5.69 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 421,400 18,330,900.00 1.99 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 408,300 56,753,700.00 6.15 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 507,130 25,102,935.00 2.72 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 392,900 37,816,625.00 4.10 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 185,300 4,113,660.00 0.45 

 ประกันภัยและประกันชวีติ    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 97,845 35,028,510.00 3.80 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 9,594,320 23,218,254.40 2.52 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 1,105,051 11,161,015.10 1.21 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 151,900 26,810,350.00 2.90 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  5,143,800 21,603,960.00 2.34 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 103,700 30,695,200.00 3.33 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 135,100 64,307,600.00 6.97 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 628,400 37,546,900.00 4.07 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  2,175,100 28,058,790.00 3.04 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 1,700,250 24,993,675.00 2.71 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 2,318,900 29,913,810.00 3.24 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 171,700 32,193,750.00 3.49 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 480,400 40,233,500.00 4.36 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 423,100 21,578,100.00 2.34 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 188,900 40,613,500.00 4.40 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 4,284,320 42,414,768.00 4.60 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 1,294,300 30,933,770.00 3.35 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 89,600 16,352,000.00 1.77 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.บีอีซี เวิลด 1,134,600 25,868,880.00 2.80 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 915,100 26,995,450.00 2.93 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 273,600 43,228,800.00 4.68 

รวม หุนสามัญ  901,523,939.50 97.70 

      

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.บานปู 566,750 5,214,100.00 0.56 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 36,580 192,045.00 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  5,406,145.00 0.58 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  3,602,105.79 0.39 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย  213,279.02 0.02 

รวม เงินฝากออมทรัพย  3,815,384.81 0.41 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  11,907,596.03 1.29 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  11,907,596.03 1.29 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,725,579.72 0.30 

หน้ีสินอ่ืน  (2,462,084.10) (0.27) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  922,916,560.96 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   906,930,084.50  832,732,894.40 

 เงินฝากธนาคาร  15,722,980.84  26,401,102.76 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  9,249.84  8,642.91 

  จากการขายเงินลงทุน  1,766,535.63  - 

  จากการขายหนวยลงทุน  949,794.25  681,912.85 

  รวมสินทรัพย  925,378,645.06  859,824,552.92 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  125,102.74  3,645,788.91 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  740,461.67  930,498.22 

 คาใชจายคางจาย  1,551,496.38  1,531,655.10 

 หน้ีสินอ่ืน  45,023.31  42,891.48 

  รวมหน้ีสิน  2,462,084.10  6,150,833.71 

สินทรัพยสุทธิ  922,916,560.96  853,673,719.21 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  226,480,251.36  227,479,887.89 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  176,104,699.21  176,978,669.09 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  520,331,610.39  449,215,162.23 

  สินทรัพยสุทธิ  922,916,560.96  853,673,719.21 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  40.7504  37.5274 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  22,648,025.1472  22,747,988.7956 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสยามลดีเดอรส 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   19,179,257.25   30,365,352.42 

  รายไดดอกเบ้ีย   13,734.54   36,217.55 

  รายไดอ่ืนๆ   -   19.99 

  รวมรายได   19,192,991.79   30,401,589.96 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   8,153,310.95   17,704,390.25 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   139,771.09   303,503.78 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   512,493.86   1,112,847.41 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   36,009.32   71,200.00 

  คาใชจายอ่ืน   67,782.18   218,438.16 

  รวมคาใชจาย   8,909,367.40   19,410,379.60 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   10,283,624.39   10,991,210.36 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   5,612,697.71   24,995,084.47 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   55,220,126.06   (170,643,071.63) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   60,832,823.77   (145,647,987.16) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   71,116,448.16   (134,656,776.80) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส  

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส ไมมีการถือหนวยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสยามลีดเดอรส มอัีตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 6.2% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงัมี

รายช่ือตอ่ไปนี ้

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) จาํกัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกดั 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 

 

 

82



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนหุนระยะยาวหุนระยะยาว  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 251 มกราคม 255599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทนุในกองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุนระยะยาวท่ีมี

ปจจัยพ้ืนฐานดี และมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง สัดสวนการลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยโดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน 

สวนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอ่ืนๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว อันมีบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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       

หุนระยะยาว โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

            ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 10,969,363,910.15  บาท มูลคาหนวยลงทุน  40.8860 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ SET Index SET TRI 

3 เดือน 0.01% 1.32% 2.67% 

6 เดือน 7.84% 10.15% 12.50% 

12 เดอืน -5.63% -6.91% -3.66% 

3 ป -1.06% -2.67% 7.49% 

5 ป 68.65% 38.15% 64.01% 

ตั้งแตตนป 7.84% 10.15% 12.50% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (28 ต.ค. 47) 308.88% 127.36% 263.15% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 100,275,410.22 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,738,879.98 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 6,955,519.79 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 1,319,741.12 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 110,289,551.11 1.01 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 10,886,147,537.56 บาท 

 

คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทันายหนา  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 636,393.37 27.00 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 458,147.84 19.44 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 418,517.31 17.76 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 381,136.46 16.18 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 253,285.54 10.75 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 99,825.42 4.24 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 54,620.39 2.32 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 54,368.74 2.31 

รวมคานายหนาทั้งหมด 2,356,295.07 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หุนสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเคร่ืองดื่ม    

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 8,090,527 325,643,711.75 2.91 

 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 1,982,300 314,194,550.00 2.81 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 3,822,800 649,876,000.00 5.80 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 4,967,500 216,086,250.00 1.93 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 4,743,000 659,277,000.00 5.89 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 5,858,640 290,002,680.00 2.59 

 เงินทุนและหลักทรัพย    

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 4,842,000 466,042,500.00 4.16 

  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,845,500 40,970,100.00 0.37 

 ประกันภัยและประกันชวีติ    

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1,198,480 429,055,840.00 3.83 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 111,191,092 269,082,442.64 2.40 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 13,091,703 132,226,200.30 1.18 

 สินคาอุตสาหกรรม    

 ยานยนต    

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 1,783,900 314,858,350.00 2.81 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง    

 วัสดกุอสราง    

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  64,653,200 271,543,440.00 2.43 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 1,266,000 374,736,000.00 3.35 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 1,605,600 764,265,600.00 6.83 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย    

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 8,278,200 494,622,450.00 4.42 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  25,887,800 333,952,620.00 2.98 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บมจ.บานปู 21,404,400 314,644,680.00 2.81 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 27,465,700 354,307,530.00 3.16 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 2,141,000 401,437,500.00 3.59 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 6,364,755 533,048,231.25 4.76 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 4,847,600 247,227,600.00 2.21 

 บริการ    

 พาณิชย    

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 2,377,200 511,098,000.00 4.57 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 53,000,886 524,708,771.40 4.69 

 การแพทย    

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 16,895,600 403,804,840.00 3.61 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 1,259,000 229,767,500.00 2.05 

 สื่อและสิ่งพิมพ    

  บมจ.บีอีซี เวิลด 12,998,900 296,374,920.00 2.65 

 เทคโนโลยี    

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส    

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 10,381,800 306,263,100.00 2.74 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 3,351,200 529,489,600.00 4.73 

รวม หุนสามัญ  10,998,608,007.34 98.26 

      

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน    

  บมจ.บานปู 7,134,800 65,640,160.00 0.59 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 361,443 1,897,575.75 0.02 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  67,537,735.75 0.61 

      

เงินฝากออมทรัพย    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  57,879,192.24 0.52 

รวม เงินฝากออมทรัพย  57,879,192.24 0.52 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือ

ดําเนินการ 

 

45,663,331.20 0.41 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  45,663,331.20 0.41 

      

สินทรัพยอ่ืน  54,976,037.54 0.49 

หน้ีสินอ่ืน  (29,154,149.70) (0.26) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  11,195,510,154.37 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   11,066,145,743.09  9,788,467,307.72 

 เงินฝากธนาคาร  103,542,523.44  732,984,701.29 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  158,800.33  215,612.90 

  จากการขายเงินลงทุน  52,389,237.21  - 

  จากการขายหนวยลงทุน  2,428,000.00  135,706,769.92 

  รวมสินทรัพย  11,224,664,304.07  10,657,374,391.83 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  1,514,247.04  53,291,373.06 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  8,795,663.35  11,927,025.95 

 คาใชจายคางจาย  18,292,810.50  17,329,093.87 

 หน้ีสินอ่ืน  551,428.81  542,776.96 

  รวมหน้ีสิน  29,154,149.70  83,090,269.84 

สินทรัพยสุทธิ  11,195,510,154.37  10,574,284,121.99 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  2,690,431,188.76  2,764,196,422.36 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  3,558,458,247.97  3,780,913,202.39 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  4,946,620,717.64  4,029,174,497.24 

  สินทรัพยสุทธิ  11,195,510,154.37  10,574,284,121.99 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  41.6123  38.2544 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  269,043,118.8343  276,419,642.1920 
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กองทุนเปด อเบอรดนีหุนระยะยาว 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   239,229,902.85   322,289,057.80 

  รายไดดอกเบ้ีย   323,895.99   1,091,750.20 

  รายไดอ่ืนๆ   308.84   1,537.12 

  รวมรายได   239,554,107.68   323,382,345.12 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   100,275,410.22   187,747,140.83 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   1,738,879.98   3,334,261.44 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   6,955,519.79   13,337,046.19 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   43,567.68   86,200.00 

  คาใชจายอ่ืน   1,276,173.44   5,938,927.33 

  รวมคาใชจาย   110,289,551.11   210,443,575.79 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   129,264,556.57   112,938,769.33 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   132,450,561.05   264,314,584.07 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   655,731,102.78   (1,835,870,026.92) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   788,181,663.83   (1,571,555,442.85) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   917,446,220.40   (1,458,616,673.52) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 3.7% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงั

มีรายช่ือตอ่ไปนี ้

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) จาํกัด 

6 บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

7 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จาํกดั 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนแวลูแวลู  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในของสกุลเงินตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน และตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง

ทุน  รวมท้ังตราสารแหงหน้ี ท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพยหรือ ตราสาร

แหงหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศท่ีเปนเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสังหาริมทรัพย(REITs)หรือ

หนวยของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (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 อันมีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุนไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับ

ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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

แวลู โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินการ 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 540,068,544.42  บาท มูลคาหนวยลงทุน  32.9873 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ เกณฑมาตรฐาน 1 เกณฑมาตรฐาน 2 เกณฑมาตรฐาน 3 

3 เดือน -0.45% 0.59% 1.26% 0.36% 

6 เดือน 4.10% 6.73% 7.86% 5.67% 

12 เดอืน 1.04% -0.74% 0.97% 1.08% 

3 ป 6.51% 6.21% 11.61% 8.67% 

5 ป 55.91% 32.03% 43.86% 43.91% 

ตั้งแตตนป 4.10% 6.73% 7.86% 5.67% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (13 พ.ย. 46) 229.89% 96.62% 152.56% 124.42% 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

เกณฑมาตรฐาน 1 (เกณฑมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานตาม AIMC) SET Index  50% Thai BMA Government Bond Index 
(Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคาร
พาณิชย 3 แหง (BBL KBANK และ SCB) 25%   
เกณฑมาตรฐาน 2 (เกณฑมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานตาม AIMC) SET TRI 50% Thai BMA Government Bond Index 
(Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคาร
พาณิชย 3 แหง (BBL KBANK และ SCB) 25%   
เกณฑมาตรฐาน 3 ประกอบดวย SET Index 35% Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 32.5% และ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง (BBL KBANK 
และ SCB) 32.5%   
ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในของสกุลเงินตางประเทศ             
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี ตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,862,648.01 0.53 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 85,879.43 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 286,264.80 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 89,682.93 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,324,475.17 0.62 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 537,867,995.46 บาท 

 

 

คานายหนา 

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปบัญช ีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ชื่อบริษทันายหนา จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของคานายหนาทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 11,312.97 27.84 

บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 11,199.48 27.57 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 7,667.56 18.88 

บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 5,656.98 13.93 

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 3,062.20 7.54 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,720.45 4.24 

รวมคานายหนาทั้งหมด 40,619.64 100.00 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

        

หุนสามัญ      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

111,852 

 

4,502,043.00 0.83 

 ธุรกิจการเงนิ      

 ธนาคาร      

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

 

30,800 

 

4,881,800.00 0.90 

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

47,600 

 

8,092,000.00 1.50 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 

 

72,100 

 

3,136,350.00 0.58 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 

 

56,900 

 

7,909,100.00 1.46 

  บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป 

 

73,800 

 

3,653,100.00 0.68 

 เงินทุนและหลักทรัพย      

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) 

 

79,000 

 

7,603,750.00 1.41 

  บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส  

 

310,100 

 

3,566,150.00 0.66 

 ประกันภัยและประกันชวีติ      

  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 

31,620 

 

11,319,960.00 2.10 

  บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ 

 

2,018,480 

 

4,884,721.60 0.90 

  บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 

 

255,025 

 

2,575,752.50 0.48 

 สินคาอุตสาหกรรม      

 ยานยนต      

  บมจ.ไทยสแตนเลยการไฟฟา 

 

32,200 

 

5,683,300.00 1.05 

 อสังหาริมทรัพยและกอสราง      

 วัสดกุอสราง      

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  

 

1,415,440 

 

5,944,848.00 1.10 

  บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง 

 

18,100 

 

5,357,600.00 0.99 

  บมจ.ปูนซิเมนตไทย 

 

23,300 

 

11,090,800.00 2.05 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย      

  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 

 

126,000 

 

7,528,500.00 1.39 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท  

 

692,700 

 

8,935,830.00 1.65 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บมจ.บานปู 

 

370,200 

 

5,441,940.00 1.01 

  บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 425,400 

 

5,487,660.00 1.02 

  บมจ.ผลิตไฟฟา 

 

36,300 

 

6,806,250.00 1.26 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 

90,000 

 

7,537,500.00 1.40 

  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิง้ 

 

81,900 

 

4,176,900.00 0.77 

 บริการ      

 พาณิชย      

  บมจ.บ๊ิกซี ซเูปอรเซ็นเตอร 

 

47,000 

 

10,105,000.00 1.87 

  บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

 

930,173 

 

9,208,712.70 1.70 

 การแพทย      

  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

 

306,400 

 

7,322,960.00 1.36 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

 

18,200 

 

3,321,500.00 0.61 

 สื่อและสิ่งพิมพ      

  บมจ.อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง 

 

109,081 

 

861,739.90 0.16 

  บมจ.บีอีซี เวิลด 

 

220,700 

 

5,031,960.00 0.93 

 เทคโนโลยี      

 ชิ้นสวนอิเลก็ทรอนกิส      

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 

 

203,900 

 

6,015,050.00 1.11 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

  บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

 

55,000 

 

8,690,000.00 1.61 

รวม หุนสามัญ    186,672,777.70 34.54 

        

ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน      

  บมจ.บานปู 

 

123,400 

 

1,135,280.00 0.21 

  บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 

 

8,264 

 

43,386.00 0.01 

รวม ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน    1,178,666.00 0.22 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

   อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 15,000 15,000,000.00 15,366,500.10 2.84 

  GGLB189A 

 

3,500 3,500,000.00 3,709,171.31 0.69 

  KEXIM183A Aa3/มูดี้ส เรทติ้งส 2,000 2,000,000.00 2,089,343.52 0.39 

  LB167A 

 

5,000 5,000,000.00 5,129,790.60 0.95 

  LB16NA 

 

20,000 20,000,000.00 20,303,172.20 3.76 

  LB176A 

 

13,500 13,500,000.00 13,751,521.61 2.55 

  LB17OA 

 

5,000 5,000,000.00 5,110,334.90 0.95 

  LB183B 

 

5,500 5,500,000.00 5,911,866.30 1.09 

  LB193A 

 

15,000 15,000,000.00 15,904,422.90 2.94 

  LB196A 

 

20,000 20,000,000.00 21,364,781.80 3.96 

  LB198A 

 

500 500,000.00 570,236.18 0.11 

  LB19DA 

 

500 500,000.00 565,347.07 0.10 

  LB213A 

 

15,500 15,500,000.00 18,615,809.39 3.45 

  LB21DA 

 

8,000 8,000,000.00 8,808,159.84 1.63 

  LB233A 

 

10,500 10,500,000.00 13,075,274.63 2.42 

  LB236A 

 

10,000 10,000,000.00 11,189,345.20 2.07 

  LB244A 

 

500 500,000.00 598,865.98 0.11 

  LB25DA 

 

6,000 6,000,000.00 6,985,495.98 1.29 

  LB267A 

 

5,000 5,000,000.00 7,033,706.70 1.30 

  LB27DA 

 

4,500 4,500,000.00 5,146,073.51 0.95 

  LB283A 

 

500 500,000.00 685,870.92 0.13 

  LB296A 

 

13,000 13,000,000.00 16,887,665.60 3.13 

  LB326A 

 

10,500 10,500,000.00 12,274,280.03 2.27 

  LB416A 

 

3,000 3,000,000.00 3,639,718.98 0.67 

  LB446A 

 

7,500 7,500,000.00 10,380,020.25 1.92 

  LBA37DA 

 

6,500 6,500,000.00 8,303,384.64 1.54 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   206,500,000.00 233,400,160.14 43.21 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

   อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  CB16804B 

 

25,000 25,000,000.00 24,969,065.75 4.62 

  CB16908B 

 

5,000 5,000,000.00 4,987,366.25 0.92 

  CB16915B 

 

10,000 10,000,000.00 9,972,176.30 1.85 

  CB16929B 

 

10,000 10,000,000.00 9,966,945.20 1.85 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย   50,000,000.00 49,895,553.50 9.24 

        

หุนกู      

  AWN235A AA+(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 5,000 5,000,000.00 4,979,970.55 0.92 

  BAY193A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 3,000 3,000,000.00 3,023,827.53 0.56 

  BH16DA A+/ทริส เรทติ้ง 13,500 13,500,000.00 13,678,366.73 2.53 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 3,000 3,000,000.00 3,037,524.90 0.56 

  EB209A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 4,000 4,000,000.00 4,173,348.48 0.77 

  GLOW259A A+/ทริส เรทติ้ง 5,000 5,000,000.00 5,411,040.10 1.00 

  HMPRO182A A+/ทริส เรทติ้ง 3,500 3,500,000.00 3,602,719.62 0.67 

  KEBHANA192A AA+/เอส แอนด พี 500 500,000.00 536,856.58 0.10 

  LH194A A+/ทริส เรทติ้ง 4,000 4,000,000.00 3,997,704.88 0.74 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,019,646.56 0.37 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 5,000 5,000,000.00 5,059,517.60 0.94 

  MINT205A A+/ทริส เรทติ้ง 2,000 2,000,000.00 2,079,394.88 0.38 

  UOBT213A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 2,000 2,000,000.00 2,004,508.32 0.37 

รวม หุนกู   52,500,000.00 53,604,426.73 9.91 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่  

 

2,058,514.32 0.38 

รวม เงินฝากออมทรัพย    2,058,514.32 0.38 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

   อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  

 

15,996,826.02 2.96 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    15,996,826.02 2.96 

        

สินทรัพยอ่ืน    2,061,565.86 0.38 

หน้ีสินอ่ืน    (4,677,138.80) (0.87) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    540,191,351.47 100.00 

 

 

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      

B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํา และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหน้ีไดตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ       

C  มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีสูงท่ีสุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนตามกําหนดอยางชัดเจน 

โดยตองอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ อยางมากจึงจะมีความสามารถในการชําระหน้ีได       
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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

นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของ

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  

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

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  
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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 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากวา “CCC(tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือใน

ระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุน

ทราบวามีความเปนไปไดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือและแจงแนวโนมทิศทางของการเปลยนแปลงดังกลาว 

สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้

แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีท่ีอันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น

ปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะถูกระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ  
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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 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 

 

มูดี้ส เรทติ้ง การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหน้ี 

Aaa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Aaa สวนใหญมตีราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงสุด และมี

ความเส่ียงในระดับต่ํามากท่ีสุดท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Aa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดบัคุณภาพ Aa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจัดอันดับความนาเชื่อถอือยูในระดับสูง และมีความเส่ียง

ในระดับต่าํมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

A - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ A สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามคีวามนาเชือ่ถืออยูในระดับสูงกวาระดับปาน

กลาง และมคีวามเส่ียงในระดับต่าํท่ีจะถกูลดอันดับความนาเชื่อถอืลง 

Baa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Baa สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลาง 

และมีความเส่ียงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง และอาจมีปจจยัพิเศษบางประการท่ีนําไปสูการเกง็กาํไรใน

ตลาดได 

Ba - กองทุนตราสารหน้ีในอันดบัคุณภาพ Ba สวนใหญมตีราสารหน้ีท่ีถูกจัดอยูในกลุมท่ีมีพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการเกง็กาํไรในตลาดได 

และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  

B - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ B สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกพิจารณาวาเปนตราสารท่ีสรางการเกง็กําไรในตลาด และมี

ความเส่ียงในระดับสูงท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง  
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Caa - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Caa  สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีถูกจดัอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับต่ํา และมีความ

เส่ียงในระดับสูงมากท่ีจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 

Ca  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ Ca สวนใหญมตีราสารหน้ีท่ีสรางการเกง็กําไรสูงในตลาด และมีแนวโนมท่ีจะเกิดการ

ผิดสัญญาชําระหน้ีมาก 

C  - กองทุนตราสารหน้ีในอันดับคุณภาพ C สวนใหญมีตราสารหน้ีท่ีเกิดการผิดสัญญาชําระหน้ีขึ้นแลว และมีโอกาสนอยท่ีจะ

กลับมาชาํระเงินตนหรือดอกเบ้ียได 

หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมขอมูลในการจัดอันดับ อาจใชเลข 1, 2 และ 3 กํากับตอทายอันดับคุณภาพกองทุนตัง้แตอันดับ Aa ถึง 

Caa   การกาํกับดวยเลข 1 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพสูงท่ีสุดในอันดับน้ัน   

การกาํกับดวยเลข 2 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคณุภาพปานกลางในอันดับน้ัน   และ

การกาํกับดวยเลข 3 แสดงวากองทุนหรือผลิตภัณฑการลงทุนประเภทอ่ืนท่ีคลายกัน มีอันดับคุณภาพต่ําท่ีสุดในอันดับน้ัน 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   522,949,491.90  524,014,027.56 

 เงินฝากธนาคาร  18,055,340.34  17,843,853.39 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  1,808,828.16  2,399,494.84 

  จากการขายเงินลงทุน  968,654.75  - 

  จากการขายหนวยลงทุน  1,086,175.12  120,000.00 

  รวมสินทรัพย  544,868,490.27  544,377,375.79 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  4,088,620.72  827,443.27 

 คาใชจายคางจาย  572,439.20  623,076.26 

 หน้ีสินอ่ืน  16,078.88  16,795.48 

  รวมหน้ีสิน  4,677,138.80  1,467,315.01 

สินทรัพยสุทธิ  540,191,351.47  542,910,060.78 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  162,552,484.74  170,601,064.55 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  184,063,985.28  202,086,758.20 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  193,574,881.45  170,222,238.03 

  สินทรัพยสุทธิ  540,191,351.47  542,910,060.78 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  33.2318  31.8233 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  16,255,248.4802  17,060,106.4590 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แวล ู

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดเงินปนผล   4,071,717.27   7,592,867.38 

  รายไดดอกเบ้ีย   4,530,644.68   11,772,326.73 

  รวมรายได   8,602,361.95   19,365,194.11 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   2,862,648.01   7,100,040.89 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   85,879.43   213,001.19 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   286,264.80   710,004.00 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,935.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   58,747.67   129,521.56 

  รวมคาใชจาย   3,324,475.17   8,213,567.64 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   5,277,886.78   11,151,626.47 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (2,505,829.87)   7,314,051.41 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   20,580,586.51   (36,713,173.26) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   18,074,756.64   (29,399,121.85) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   23,352,643.42   (18,247,495.38) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนแวลู มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 7.9% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

113



การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมี

รายชื่อตอไปน้ี 
1. ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากดั (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) จาํกัด 
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) จาํกดั 
15. ธนาคาร ดอยชแบงก 
16. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ็อฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
17. ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
19. ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (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) จํากัด (มหาชน) 
32. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  สาขากรุงเทพฯ  
33. ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม  2559 – 30 มิถุนายน  2559 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรอเบอรดีนดีน  แคช ครีแคช ครีเอเอชั่นชั่น  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

  

 

 

 

 

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 
การลงทนุในหนวยลงทนุมิใชการฝากเงนิและมีความเสี่ยงของการลงทุน 
ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทนุคนืมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมแรกได 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหน้ี และหรือเงินฝาก 

หรือ ตราสารทางการเงินอ่ืนๆ  ท่ีมีกําหนดชําระเมื่อทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมี

อายุสัญญาไมเกิน 397 วันนับตั้งเเตวันท่ีลงทุนในทรัพยสินหรือเขาทําสัญญาเหลาน้ัน โดยหาก

มีการลงทุนในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะ

ลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

  

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น อันมี บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 แคช 

ครีเอชั่น โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 1,619,767,762.60  บาท มูลคาหนวยลงทุน  17.3248 บาท/หนวย 

 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ   

เกณฑมาตรฐาน คืออัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาทของ 3 ธนาคารใหญ ไดแก 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยถวงนํ้าหนักใน

สัดสวนท่ีเทากัน 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกได 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป  เกณฑมาตรฐาน 

3 เดือน 0.93% 0.94% 

6 เดือน 0.99% 0.94% 

12 เดอืน 0.99% 0.94% 

3 ป 1.49% 1.14% 

5 ป 1.92% 1.41% 

ตั้งแตตนป 0.99% 0.94% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (9 เม.ย. 41) 1.87% 1.37% 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 1,622,942.20 0.11 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 243,441.40 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 486,882.65 0.03 

คาใชจายในการจัดสง 244,493.63 0.02 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 416,624.24 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,014,384.12 0.21 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

     ** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,526,077,930.37 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

       

  

 

จํานวนหนวย (หุน) จํานวนมูลคาท่ีตราไว มูลคายตุิธรรม % 

       

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย     

  CB16707B 30,000 30,000,000.00 29,993,362.80 1.86 

  CB16714A 120,000 120,000,000.00 119,942,863.20 7.43 

  CB16714B 110,000 110,000,000.00 109,947,722.50 6.81 

  CB16721A 150,000 150,000,000.00 149,889,943.50 9.29 

  CB16804B 240,000 240,000,000.00 239,703,031.20 14.85 

  CB16811A 18,000 18,000,000.00 17,972,772.66 1.11 

  CB16811B 50,000 50,000,000.00 49,925,413.00 3.09 

  CB16908B 40,000 40,000,000.00 39,898,930.00 2.47 

  CB16915B 280,000 280,000,000.00 279,220,936.40 17.30 

  CB16922B 210,000 210,000,000.00 209,360,860.80 12.97 

  CB16929B 280,000 280,000,000.00 279,074,465.60 17.29 

  CB16O06A 50,000 50,000,000.00 49,819,938.50 3.09 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  1,578,000,000.00 1,574,750,240.16 97.56 

       

เงินฝากออมทรัพย     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

382,399.89 0.02 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 

187,492.70 0.01 

รวม เงินฝากออมทรัพย   569,892.59 0.03 

       

เงินฝากเพื่อดําเนินการ 
    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝาก

เพ่ือดําเนินการ 

 

 

16,224,769.06 1.01 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 
  

16,224,769.06 1.01 

       

สินทรัพยอ่ืน   29,992,948.19 1.86 

หน้ีสินอ่ืน   (7,867,953.44) (0.49) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ   1,613,669,896.56 100.00 
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อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 

 

 

สัดสวนการลงทุนในทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงสัดสวนการลงทุนในทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงและและอายุเฉลี่ยแบบถวงน้าํหนักอายุเฉลี่ยแบบถวงน้าํหนัก 

 

สัดสวนการลงทุนในทรัพยสินท่ีมสีภาพคลองสูง  98.63 รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

อายุเฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก    0.16 ป 

 
ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   1,574,750,240.16  1,583,028,599.60 
 เงินฝากธนาคาร  16,794,661.65  39,353,663.39 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  13,878.40  3,880,252.89 
  จากการขายหนวยลงทุน  29,979,069.79  2,845,719.12 

  รวมสินทรัพย  1,621,537,850.00  1,629,108,235.00 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  7,407,246.25  - 
 คาใชจายคางจาย  448,248.64  520,362.99 
 หน้ีสินอ่ืน  12,458.55  13,022.18 

  รวมหน้ีสิน  7,867,953.44  533,385.17 

สินทรัพยสุทธิ  1,613,669,896.56  1,628,574,849.83 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  931,308,947.22  944,414,587.03 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (84,437,445.62)  (75,351,328.19) 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  766,798,394.96  759,511,590.99 

  สินทรัพยสุทธิ  1,613,669,896.56  1,628,574,849.83 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  17.3269  17.2442 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด  (หนวย)  93,130,894.8149  94,441,458.7875 
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กองทุนเปด อเบอรดนี แคช ครีเอชั่น 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   10,326,858.38   30,599,090.22 

  รายไดอ่ืนๆ   14,666.05   84,899.32 

  รวมรายได   10,341,524.43   30,683,989.54 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   1,622,942.20   4,038,133.12 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   243,441.40   605,719.98 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   486,882.65   1,211,439.88 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   40,981.56   81,200.00 

  คาใชจายอ่ืน   620,136.31   1,272,139.45 

  รวมคาใชจาย   3,014,384.12   7,208,632.43 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   7,327,140.31   23,475,357.11 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   13,553.96   19,013.36 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (53,890.30)   (6,296.81) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (40,336.34)   12,716.55 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   7,286,803.97   23,488,073.66 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 27.3% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมี

รายชื่อตอไปน้ี 

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 2559  – 30 มถิุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีนสมารทอินคัมสมารทอินคัมเพื่อการเลี้เพื่อการเลี้ยงชีพยงชีพ  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  
 

 

 

 

  

  

  

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทนุในกองทุนรวม 

กองทุนนี้ไมมีการลงทนุในตราสารที่อยูในรูปของสกุลเงนิตางประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย และหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหน้ึและตราสารการเงินท่ีมี

ความมั่นคงสูง โดยจะเนนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ/หรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ 

ท่ีค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง เฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปไมนอยกวารอยละ 50 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการลงทุนในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ีท่ีเสนอขายใน

ตางประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

  

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

 ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย 

(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน

ดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ

แจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

สมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

 

            ธนาคารซติี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 419,161,486.68  บาท มูลคาหนวยลงทุน  12.2422 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป  เกณฑมาตรฐาน 

3 เดือน 0.71% -1.24% 

6 เดือน 0.73% 6.26% 

12 เดอืน 0.72% 5.18% 

3 ป 1.40% 4.44% 

5 ป 1.73% 4.02% 

ตั้งแตตนป 0.73% 6.26% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (12 พ.ย. 45) 1.50% 3.29% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

 

หมายเหต ุ

เกณฑมาตรฐาน ประกอบดวยคาเฉล่ียในสัดสวนท่ีเทากันระหวาง Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) และ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย BBL, KBANK และ SCB 

 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน  

กองทุนน้ีไมมีการลงทุนในตราสารท่ีอยูในของสกุลเงินตางประเทศ 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

130



 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 862,747.68 0.21 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 64,706.09 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 215,686.93 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 119,612.90 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 1,262,753.60 0.31 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 405,176,664.32 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

       

  

 

จํานวนหนวย (หุน) จํานวนมูลคาท่ีตราไว มูลคายตุิธรรม % 

       

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย     

  CB16707B 30,000 30,000,000.00 29,993,362.80 7.17 

  CB16714A 32,000 32,000,000.00 31,984,763.52 7.64 

  CB16714B 25,000 25,000,000.00 24,988,118.75 5.97 

  CB16721A 35,000 35,000,000.00 34,974,320.15 8.36 

  CB16804B 65,000 65,000,000.00 64,919,570.95 15.51 

  CB16811B 10,000 10,000,000.00 9,985,082.60 2.39 

  CB16908B 5,000 5,000,000.00 4,987,366.25 1.19 

  CB16915B 100,000 100,000,000.00 99,721,763.00 23.82 

  CB16922B 50,000 50,000,000.00 49,847,824.00 11.91 

  CB16929B 50,000 50,000,000.00 49,834,726.00 11.91 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  402,000,000.00 401,236,898.02 95.87 

       

เงินฝากออมทรัพย     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

374,230.12 0.09 

  ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 

27,526.91 0.01 

รวม เงินฝากออมทรัพย   401,757.03 0.10 

       

เงินฝากเพื่อดําเนินการ     

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝาก

เพ่ือดําเนินการ 

 

 

17,121,271.81 4.09 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ   17,121,271.81 4.09 

       

สินทรัพยอ่ืน   146,623.39 0.04 

หน้ีสินอ่ืน   (329,025.29) (0.08) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ   418,577,524.96 100.00 

 

 

 

 

132



อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   401,236,898.02  344,463,552.05 

 เงินฝากธนาคาร  17,523,028.84  23,086,636.94 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  3,878.19  1,003,228.10 

  จากการขายหนวยลงทุน  142,745.20  4,175,129.10 

  รวมสินทรัพย  418,906,550.25  372,728,546.19 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  98,711.18  122,428.21 

 คาใชจายคางจาย  224,303.29  224,764.35 

 หน้ีสินอ่ืน  6,010.82  6,415.70 

  รวมหน้ีสิน  329,025.29  353,608.26 

สินทรัพยสุทธิ  418,577,524.96  372,374,937.93 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  341,872,543.31  305,223,180.90 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  43,825,385.77  35,713,961.67 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  32,879,595.88  31,437,795.36 

  สินทรัพยสุทธิ  418,577,524.96  372,374,937.93 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  12.2436  12.2000 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  34,187,254.3120  30,522,318.0723 
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กองทุนเปด อเบอรดนีสมารทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชพี 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   2,718,488.94   5,744,428.17 

  รายไดอ่ืนๆ   -   835.78 

  รวมรายได   2,718,488.94   5,745,263.95 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   862,747.68   1,544,357.82 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   64,706.09   115,826.79 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   215,686.93   386,089.47 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   23,376.90   45,900.00 

  คาใชจายอ่ืน   96,236.00   265,255.42 

  รวมคาใชจาย   1,262,753.60   2,357,429.50 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   1,455,735.34   3,387,834.45 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (136.62)   6,514.72 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (13,798.20)   5,571.61 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (13,934.82)   12,086.33 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   1,441,800.52   3,399,920.78 

 

 

 

 

 

 

 

135



รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมกีารถอืหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีนสมารทอินคัมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีอัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 2.6% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะห เพ่ือใชประกอบการตดัสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ดังมี

รายชื่อตอไปน้ี 

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 2559  – 30 มถิุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด กองทุนเปด อเบอรดีนอเบอรดีน  อินคัมอินคัม  ครีเอชั่นครีเอชั่น  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 2551 มกราคม 25599  ––  30 มิถุนายน 25530 มิถุนายน 25599 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแหงหน้ีภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน โดยในกรณี

ของตราสารแหงหน้ีภาคเอกชนในขณะท่ีลงทุนจะตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตรา

สารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) หรือเปนตราสารแหงหน้ี

ท่ีมีผูออก 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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวมดังกลาว 

สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

           ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 836,044,439.65  บาท มูลคาหนวยลงทุน  10.9425 บาท/หนวย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธิเฉลี่ยตอป เกณฑมาตรฐาน 

3 เดือน 0.28% 0.77% 

6 เดือน 1.24% 1.67% 

12 เดอืน 1.26% 1.73% 

3 ป 2.23% 2.82% 

5 ป N/A N/A 

ตั้งแตตนป 1.24% 1.67% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (27 มิ.ย. 55) 2.28% 2.98% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

เกณฑมาตรฐาน  45% ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  45% ดชันีตราสารหน้ีภาครัฐระยะส้ัน

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ 10% ดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน 1-3 ปของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 1,522,786.03 0.16 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 152,278.59 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 507,595.34 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 77,117.02 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 2,259,776.98 0.24 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 950,628,842.63 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

        

พันธบตัรรัฐบาล      

  ADB169A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 20,000 20,000,000.00 20,488,666.80 2.46 

  LB167A 

 

15,000 15,000,000.00 15,389,371.80 1.85 

  LB175A 

 

20,000 20,000,000.00 21,060,821.20 2.53 

  LB176A 

 

65,000 65,000,000.00 66,211,029.95 7.94 

  LB17OA 

 

15,000 15,000,000.00 15,331,004.70 1.84 

  LB183B 

 

60,000 60,000,000.00 64,493,086.80 7.74 

  LB191A 

 

70,000 70,000,000.00 78,828,967.00 9.46 

  LB193A 

 

30,000 30,000,000.00 31,808,845.80 3.82 

  LB196A 

 

90,000 90,000,000.00 96,141,518.10 11.53 

รวม พันธบัตรรัฐบาล   385,000,000.00 409,753,312.15 49.17 

        

พันธบตัรธนาคารแหงประเทศไทย      

  BOT171A 

 

10,000 10,000,000.00 10,199,340.60 1.22 

  BOT178A 

 

30,000 30,000,000.00 30,167,790.30 3.62 

  BOT182B 

 

10,000 10,000,000.00 10,047,950.00 1.21 

  BOT187A 

 

70,000 70,000,000.00 70,528,098.90 8.46 

  BOTS169A 

 

80,380 80,380,000.00 82,595,455.26 9.91 

  CB16714A 

 

30,000 30,000,000.00 29,985,715.80 3.60 

  CB16721A 

 

15,000 15,000,000.00 14,988,994.35 1.80 

  CB16804B 

 

5,000 5,000,000.00 4,993,813.15 0.60 

  CB16908B 

 

10,000 10,000,000.00 9,974,732.50 1.20 

  CB16922B 

 

40,000 40,000,000.00 39,878,259.20 4.78 

  CB16929B 

 

25,000 25,000,000.00 24,917,363.00 2.99 

รวม พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  325,380,000.00 328,277,513.06 39.39 

        

หุนกู      

  AWN194A AA+(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,674,536.70 1.28 

  BAY193A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 7,000 7,000,000.00 7,055,597.57 0.85 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย (ตอ) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

  

 

อันดับความ

นาเชื่อถือ 

จํานวนหนวย 

(หุน) 

จํานวนมูลคาท่ี

ตราไว 
มูลคายตุิธรรม % 

 

  BH16DA A+/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,132,123.50 1.22 

  CPN188A AA-/ทริส เรทติ้ง 4,000 4,000,000.00 4,050,033.20 0.49 

  EB189A AA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,178,427.40 1.22 

  HMPRO173A A+/ทริส เรทติ้ง 10,000 10,000,000.00 10,245,321.90 1.23 

  LH194A A+/ทริส เรทติ้ง 7,000 7,000,000.00 6,995,983.54 0.84 

  MBTH18DA AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 3,000 3,000,000.00 3,029,469.84 0.36 

  MHBK189A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,119,035.20 1.21 

  UOBT193A AAA(tha)/ฟทช เรทติ้งส (ไทย) 10,000 10,000,000.00 10,025,924.10 1.20 

รวม หุนกู   81,000,000.00 82,506,452.95 9.90 

        

เงินฝากออมทรัพย      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลดเซฟวิง่ 

 

634,488.90 0.08 

รวม เงินฝากออมทรัพย    634,488.90 0.08 

        

เงินฝากเพื่อดําเนินการ      

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 

 

12,740,071.90 1.53 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ    12,740,071.90 1.53 

        

สินทรัพยอ่ืน    19,870.63 0.00 

หน้ีสินอ่ืน    (433,598.82) (0.05) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ    833,498,110.77 100.00 

 

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 แตมีความ

ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอ

ลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา     

BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑต่ํากวาระดับปานกลาง และจะ

ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ คอนขางชัดเจน ซึ่งอาจสงผลใหความสามารถใน

การชําระหน้ีอยูในเกณฑท่ีไมเพียงพอ      

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) 
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 'BB' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชําระหน้ีตามเงื่อนไขของ

ตราสารเหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึงและความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมี

ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  

 

B(tha)  

'B' แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีอ่ืนๆในประเทศไทย การปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของตราสารหน้ีและขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังจํากัดอยูในระดับหน่ึงเทาน้ัน และ

ความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  

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

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ีแสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอ่ืนใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  

D(tha)  

อันดับความนาเชื่อถือเหลาน้ี จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ีในปจจุบัน  

 

 
อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   813,081,642.16  851,401,859.84 

 เงินฝากธนาคาร  13,374,560.80  42,477,969.55 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  7,465,506.63  8,704,045.33 

  จากการขายหนวยลงทุน  10,000.00  80,000.00 

  รวมสินทรัพย  833,931,709.59  902,663,874.72 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  73,771.86  3,530,000.00 

 คาใชจายคางจาย  348,350.31  393,868.81 

 หน้ีสินอ่ืน  11,476.65  9,260.43 

  รวมหน้ีสิน  433,598.82  3,933,129.24 

สินทรัพยสุทธิ  833,498,110.77  898,730,745.48 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  761,460,094.55  825,988,189.34 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  33,692,514.39  39,777,709.59 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  38,345,501.83  32,964,846.55 

  สินทรัพยสุทธิ  833,498,110.77  898,730,745.48 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.9460  10.8806 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด(หนวย)  76,146,009.4528  82,598,818.9304 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิคัม ครีเอชั่น 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   8,831,414.83   16,037,482.42 

  รายไดอ่ืนๆ   15,846.70   11,395.59 

  รวมรายได   8,847,261.53   16,048,878.01 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   1,522,786.03   2,411,046.68 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   152,278.59   241,104.66 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   507,595.34   803,682.24 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   23,276.90   45,900.00 

  คาใชจายอ่ืน   53,840.12   116,134.88 

  รวมคาใชจาย   2,259,776.98   3,617,868.46 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   6,587,484.55   12,431,009.55 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   119,297.40   249,090.91 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (1,326,126.67)   1,528,575.51 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (1,206,829.27)   1,777,666.42 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   5,380,655.28   14,208,675.97 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จาํนวน 1 กลุม  

เปนสัดสวนรอยละ 62.66 

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น มีอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 47.6% 

 ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

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 2559  – 30 มถิุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th 
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนดโกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป    

1 มกราคม 2551 มกราคม 25599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – อีเมอรจิ้ง มารเก็ตส 

เอคควิตี้ ฟนด (Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว 

โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพยประเภท

ตราสารแหงทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสัดสวน

รายไดจากการประกอบกิจการหรือมีสัดสวนของทรัพยสินอยูในประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม

ในภูมิภาคตางๆของโลก (emerging markets)อยางมีนัยสําคัญหรือในบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุน

ในบริษัทดังกลาว 

 

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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน

กองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน        

โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มลูคาทรัพยสินสุทธ ิ 702,816,917.51  บาท มูลคาหนวยลงทุน  12.5687 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI EM CR MSCI EM TR 

3 เดือน 1.47% -1.01% -0.22% 

6 เดือน 3.63% -1.73% -0.39% 

12 เดือน -6.14% -14.05% -11.66% 

3 ป 1.65% -2.39% 5.73% 

5 ป 4.31% -16.76% -4.22% 

ตั้งแตตนป 3.63% -1.73% -0.39% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (2 เม.ย. 51) 25.69% -19.08% 1.55% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

ดัชนี MSCI Emerging Markets Index เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพ่ือใชในการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของตลาดทุนในกลุมตลาดเกิดใหม ซึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประกอบดวยดัชนีตลาดทุนของกลุม

ตลาดเกิดใหม จาํนวน 25 ประเทศ 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
 

 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 6,348,553.69 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 110,090.57 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 403,665.21 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 76,312.67 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 6,938,622.14 1.01 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 689,056,269.30 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อีเมอรจิ้ง มารเกต็ส เอคควิตี้ ฟนด 343,599.198 710,818,497.17 97.88 

รวม หนวยลงทุน  710,818,497.17 97.88 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,049,349.30 2.07 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  15,049,349.30 2.07 

      

สินทรัพยอ่ืน  3,039,487.48 0.42 

หน้ีสินอ่ืน  (2,662,801.62) (0.37) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  726,244,532.33 100.00 

 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   710,818,497.17  709,728,844.70 
 เงินฝากธนาคาร  15,049,349.30  15,780,907.07 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  3,154.57  4,188.03 
  จากการขายหนวยลงทุน  4,926.11  4,926.12 
 ลูกหน้ีอ่ืน  3,031,406.80  3,306,875.28 

  รวมสินทรัพย  728,907,333.95  728,825,741.20 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  1,427,422.10  1,400,000.00 
 คาใชจายคางจาย  1,200,631.65  1,308,725.46 
 หน้ีสินอ่ืน  34,747.87  36,565.97 

  รวมหน้ีสิน  2,662,801.62  2,745,291.43 

สินทรัพยสุทธิ  726,244,532.33  726,080,449.77 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  558,150,812.68  603,478,781.50 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (4,450,814.75)  2,669,126.29 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  172,544,534.40  119,932,541.98 

  สินทรัพยสุทธิ  726,244,532.33  726,080,449.77 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  13.0116  12.0315 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  55,815,081.2682  60,347,878.1461 
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กองทุนเปด อเบอรดนี โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   3,154.57   11,028.08 

  รายไดอ่ืนๆ   5,888,236.95   14,694,560.81 

  รวมรายได   5,891,391.52   14,705,588.89 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   6,348,553.69   15,461,061.00 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   110,090.57   274,830.13 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   403,665.21   1,007,710.75 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,935.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   45,377.41   106,742.34 

  รวมคาใชจาย   6,938,622.14   16,911,344.22 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (1,047,230.62)   (2,205,755.33) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (10,030,137.18)   (11,887,802.18) 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   81,717,188.91   (123,079,214.59) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (18,027,828.69)   81,020,808.12 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   53,659,223.04   (53,946,208.65) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   52,611,992.42   (56,151,963.98) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิง้ โกรท ฟนด มีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม  

เปนสัดสวนรอยละ 60.21 

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  เจแปน ออพพอรทูนิต้ีส ฟนดเจแปน ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม 255มกราคม 25599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      
 

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

อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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         

เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 998,378,330.11  บาท มูลคาหนวยลงทุน  12.3639 บาท/หนวย 

  

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ Topix 1st Section CR Topix 1st Section TR 

3 เดือน 1.59% -2.58% -1.62% 

6 เดือน -2.67% -9.63% -8.59% 

12 เดือน -1.16% -9.44% -7.65% 

3 ป N/A N/A N/A 

5 ปี N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป -2.67% -9.63% -8.59% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (28 ส.ค.56) 23.63% 12.06% 18.69% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

ดัชนี Topix 1st Section เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหุนขนาดใหญในตลาดหลักทรัพย

โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) โดยทําการซื้อขายในสวนกระดานท่ีหน่ึง (First Section) สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทท่ีมีขนาดใหญรวมกันหลายๆ บริษัท 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ* 

คาธรรมเนียมการจดัการ 9,647,195.14 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 167,292.50 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 613,405.51 0.06 

คาใชจายในการโฆษณา 232,525.02 0.02 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 105,438.37 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 10,765,856.54 1.03 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  1,049,598,308.52 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี้ ฟนด 7,335,360.828 1,010,174,535.57 97.45 

รวม หนวยลงทุน  1,010,174,535.57 97.45 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  52,236,246.69 5.04 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  52,236,246.69 5.04 

      

สินทรัพยอ่ืน  6,288,220.24 0.61 

หน้ีสินอ่ืน  (32,090,880.83) (3.10) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,036,608,121.67 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   1,010,174,535.57  1,083,977,643.99 
 เงินฝากธนาคาร  52,236,246.69  28,180,901.87 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  6,776.79  8,677.83 
  จากการขายหนวยลงทุน  2,068,964.89  9,852.22 
 ลูกหน้ีอ่ืน  4,033,628.74  4,098,104.77 
 คาใชจายรอการตัดบัญช ี  125,185.82  357,710.84 

  รวมสินทรัพย  1,068,645,338.50  1,116,632,891.52 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  11,003,200.00  - 
  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  19,229,911.27  1,000,000.00 
 คาใชจายคางจาย  1,753,093.35  1,899,635.00 
 หน้ีสินอ่ืน  51,012.21  53,995.53 
  รวมหน้ีสิน  32,037,216.83  2,953,630.53 

สินทรัพยสุทธิ  1,036,608,121.67  1,113,679,260.99 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  805,996,423.89  865,126,524.42 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  44,347,845.16  60,905,929.76 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  186,263,852.62  187,646,806.81 
  สินทรัพยสุทธิ  1,036,608,121.67  1,113,679,260.99 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  12.8615  12.8733 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  80,597,231.5417  86,510,241.5986 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เจแปน ออพพอรทูนติี้ส ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   6,776.80   16,374.05 

  รายไดอ่ืนๆ   7,657,397.44   11,971,659.28 

  รวมรายได   7,664,174.24   11,988,033.33 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   9,647,195.14   14,890,009.16 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   167,292.50   262,851.09 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   613,405.51   963,787.60 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,835.26   61,000.00 

  คาตดัจาํหนายคาใชจายรอการตดับัญช ี   232,525.02   466,327.65 

  คาใชจายอ่ืน   74,603.11   151,557.42 

  รวมคาใชจาย   10,765,856.54   16,795,532.92 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (3,101,682.30)   (4,807,499.59) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   2,133,003.65   91,024,703.62 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (137,238,073.01)   (20,777,792.82) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   136,823,796.86   62,284,689.15 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   1,718,727.50   132,531,599.95 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (1,382,954.80)   127,724,100.36 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 

-  ไมมี - 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  ไชนา เกทเวยไชนา เกทเวย  ฟนดฟนด  

รายงานครึ่งป รายงานครึ่งป   

11  มกราคม 255มกราคม 25599  ––  3300  มิถุนายนมิถุนายน  25255599    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด 

(Aberdeen Global –Chinese Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) โดยจะลงทุนเฉล่ียใน

รอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา

สารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศ

อินเดีย หรือบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุนในบริษัทดังกลาว 

 

นโยบายเงินปนผล โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิดรายได

เพ่ิมขึ้น 
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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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

ไชนา เกทเวย ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

     ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 364,886,379.65  บาท มูลคาหนวยลงทุน  11.4573 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI Zhong Hua CR MSCI Zhong Hua TR 

3 เดือน -1.73% -1.75% -0.23% 

6 เดือน -8.70% -10.59% -9.04% 

12 เดือน -16.73% -21.87% -19.62% 

3 ป -2.64% 14.30% 24.48% 

5 ป -3.29% 3.86% 20.84% 

ตั้งแตตนป -8.70% -10.59% -9.04% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (9 ก.ย. 52) 14.62% 3.67% 26.63% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

ดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI) Zhong Hua เปนดัชนีซึ่งคํานวณแบบถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตลาดดัชนีถูก

ออกแบบมาเพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยรวมของตลาดทุนในประเทศจีนและฮองกง โดยหน่ึงในสามของ

นํ้าหนักดัชนีคํานวณจากตลาดทุนในประเทศจีน และอีกสองในสามคํานวณจากตลาดทุนในประเทศฮองกง 

 

หมายเหต ุ  

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 3,621,522.41 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 62,800.95 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 230,270.17 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 81,163.09 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,995,756.62 1.02 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  394,622,580.75 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - ไชนิส เอคควิตี้ ฟนด 501,630.958 360,626,832.77 98.50 

รวม หนวยลงทุน  360,626,832.77 98.50 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากเพ่ือดําเนินการ  8,161,376.96 2.23 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  8,161,376.96 2.23 

      

สินทรัพยอ่ืน  1,636,722.35 0.45 

หน้ีสินอ่ืน  (4,316,939.94) (1.18) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  366,107,992.14 100.00 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   360,626,832.77  454,497,669.76 
 เงินฝากธนาคาร  8,161,376.96  10,096,237.91 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  1,986.53  2,452.77 
  จากการขายหนวยลงทุน  -  9,852.25 
 ลูกหน้ีอ่ืน  1,634,735.82  2,036,796.29 

  รวมสินทรัพย  370,424,932.08  466,643,008.98 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  3,648,305.12  - 
 คาใชจายคางจาย  649,619.79  848,451.51 
 หน้ีสินอ่ืน  19,015.03  22,404.92 
  รวมหน้ีสิน  4,316,939.94  870,856.43 

สินทรัพยสุทธิ  366,107,992.14  465,772,152.55 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  315,368,191.12  370,769,904.40 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (83,779,308.18)  (75,411,315.00) 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  134,519,109.20  170,413,563.15 
  สินทรัพยสุทธิ  366,107,992.14  465,772,152.55 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  11.6089  12.5623 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  31,536,819.0962  37,076,990.4297 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ไชนา เกทเวย ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   1,986.53   7,109.33 

  รายไดอ่ืนๆ   3,386,425.43   9,617,007.88 

  รวมรายได   3,388,411.96   9,624,117.21 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   3,621,522.41   10,110,426.88 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   62,800.95   179,982.02 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   230,270.17   659,934.07 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,035.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   50,127.83   126,318.59 

  รวมคาใชจาย   3,995,756.62   11,137,661.56 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (607,344.66)   (1,513,544.35) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (9,518,104.00)   14,403,716.95 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (14,966,703.24)   (39,688,198.53) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (10,777,642.65)   45,231,441.96 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (35,262,449.89)   19,946,960.38 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (35,869,794.55)   18,433,416.03 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย  ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2598 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  ยโูรเปยน โกรท ฟยโูรเปยน โกรท ฟนดนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกร1 มกราคมาคม  25255599  ––  3300  มิถุนายมิถุนายน น 22555599  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงนิลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชน กองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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               

ยูโรเปยน โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 
 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 636,794,040.41  บาท มูลคาหนวยลงทุน  7.4909 บาท/หนวย 

 

    รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ FTSE World Europe CR FTSE World Europe TR 

3 เดือน -0.67% -4.03% -2.15% 

6 เดือน -5.90% -11.77% -9.34% 

12 เดอืน -13.98% -15.70% -12.68% 

3 ป 3.24% 8.11% 19.39% 

5 ป  12.21% 6.99% 27.48% 

ตั้งแตตนป -5.90% -11.77% -9.34% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (6 ธ.ค. 49) -25.09% -26.29% 4.04% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

ดัชนี FTSE World Europe เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย FTSE ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง The Financial Time และ The London 

Stock Exchange เพ่ือสําหรับใชในการเปรียบผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีจัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศท่ีพัฒนาแลวของ

ทวีปยุโรป 

หมายเหตุ 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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   คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 6,135,855.47 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 106,402.15 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 390,141.03 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 90,745.60 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 6,723,144.25 1.01 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

 ** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 667,628,264.08 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - ยูโรเปยน เอคควิตี้ ฟนด 374,806.355 633,546,381.12 98.72 

รวม หนวยลงทุน  633,546,381.12 98.72 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  11,030,990.75 1.72 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  11,030,990.75 1.72 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,417,090.11 0.38 

หน้ีสินอ่ืน  (5,216,803.60) (0.81) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  641,777,658.38 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารทุนในเงินฝากธนาคาร  

  

 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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   633,546,381.12  720,706,048.03 
 เงินฝากธนาคาร  11,030,990.75  14,714,818.25 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  2,938.82  5,356.10 
  จากการขายหนวยลงทุน  9,852.23  2,970,455.71 
 ลูกหน้ีอ่ืน  2,404,299.06  3,122,016.35 

  รวมสินทรัพย  646,994,461.98  741,518,694.44 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  4,076,984.42  888,480.75 
 คาใชจายคางจาย  1,106,629.60  1,410,600.28 
 หน้ีสินอ่ืน  33,189.58  41,105.04 
  รวมหน้ีสิน  5,216,803.60  2,340,186.07 

สินทรัพยสุทธิ  641,777,658.38  739,178,508.37 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  844,628,734.97  922,798,441.41 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  526,126,481.05  506,186,414.96 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  (728,977,557.64)  (689,806,348.00) 
  สินทรัพยสุทธิ  641,777,658.38  739,178,508.37 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  7.5983  8.0101 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  84,462,873.4743  92,279,844.1186 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   2,938.81   12,847.07 

  รายไดอ่ืนๆ   4,894,288.04   13,362,537.65 

  รวมรายได   4,897,226.85   13,375,384.72 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   6,135,855.47   16,439,325.37 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   106,402.15   292,114.46 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   390,141.03   1,071,085.94 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,035.26   61,200.00 

  คาใชจายอ่ืน   59,710.34   146,387.50 

  รวมคาใชจาย   6,723,144.25   18,010,113.27 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (1,825,917.40)   (4,634,728.55) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (1,378,979.05)   31,349,754.85 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (31,108,213.88)   2,828,913.12 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (4,858,099.31)   (24,042,736.91) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (37,345,292.24)   10,135,931.06 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (39,171,209.64)   5,501,202.51 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอกองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนดรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  

การลงทนุในกองทนุนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน ซึง่มีความแตกตางจากการลงทนุในกองทนุรวมทั่วไป  

แมวาผูลงทนุจะเคยมีประสบการณในการลงทนุหรือทําธุรกรรมในผลิตภัณฑในตลาดทนุมากอน  

ผูลงทุนควรทาํความเขาใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงือ่นไขเฉพาะตวัของกองทุนรวมนี้และขอคําแนะนําเพิ่มเติมจาก

ผูสนับสนุนการขายและรับซิ้อคืนหนวยลงทุน หรือบริษทัจัดการ กอนตดัสนิใจลงทุนทกุคร้ัง 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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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) เพียง

กองทุนเดียว  โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอยางนอยสองในสามของพอรตการลงทุนในหลักทรัพย

ประแภทตราสารแหงหน้ีท่ีออกในสกุลยูโรซึ่งมีอันดันความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับท่ีลงทุนได(sub-

investment grade) และ/ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated securities) ท่ีออกโดย

บริษัทและ/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 ฟนด  

อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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  

ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 459,219,305.93  บาท มูลคาหนวยลงทุน  10.9786 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ
BofA Merril Lynch Euro High Yield 

Constrained (HEC0) 

3 เดือน* 1.81% 0.94% 

6 เดือน** 3.23% 2.29% 

12 เดือน 5.07% 4.92% 

3 ป N/A N/A 

5 ป N/A N/A 

ตั้งแตตนป 3.23% 2.29% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (22 ต.ค. 57) 9.85% 0.39% 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

หมายเหต ุ

ดัชนี Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (HEC0) เปนดัชนีท่ีรวบรวมหลักทรัพยท้ังหมดของดชันี BofA Merrill Lynch 

Euro High Yield Index แตจาํกดัสัดสวนมูลคาของผูออกตราสารแตละรายไวไมเกิน 3% ของมูลคาดชันี ตราสารท่ีเปน

องคประกอบในดัชนีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตราสาร โดยวดัจากมูลคาตราสารในปจจุบัน โดยใหนํ้าหนักมูลคาตราสารรวม

ของแตละรายไมเกิน 3% ของมูลคาดชันี สําหรับรายท่ีเกินกวาอัตราจํากัดท่ีกาํหนดในดัชนีใหลดนํ้าหนักมูลคารวมลงเหลือ 3% ของ

มูลคาดชันีโดยปรับมูลคาราคาท่ีตราไวบนตราสารรุนน้ัน ลดลงตามสัดสวน (pro-rata) ของราคาท่ีตราไวบนตราสารและ

เชนเดียวกัน นํ้าหนักมูลคาตราสารหน้ีแตละรุนจากผูออกตราสารรายอ่ืนท้ังหมดท่ีรวมกันแลวต่ํากวาเพดาน 3%  ของมูลคาดัชนี ให

ปรับมูลคาตามราคาท่ีตราไวบนตราสารใหเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนนํ้าหนักมูลคาในดัชนี ในกรณีท่ีมีผูออกตราสารนอยกวา 34 รายใน

ดัชนี ใหดชันีถวัเฉล่ียถวงนํ้าหนักมูลคาตราสารหน้ี 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 

200



คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 

 *ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 334,614,986.51 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,676,384.44 0.80 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 53,527.68 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 178,425.63 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายในการโฆษณา 103,552.54 0.03 

คาใชจายอ่ืนๆ 99,639.67 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 3,111,529.96 0.93 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุนตราสารหนี ้    

  กองทุนอเบอรดีน โกลบอล –  ซีเล็ค ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 312,935.340 253,868,141.41 92.95 

รวม หนวยลงทุนตราสารหน้ี  253,868,141.41 92.95 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  23,431,703.34 8.58 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  23,431,703.34 8.58 

      

สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา    

  ลูกหน้ีจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง 10,711,877.61 3.93 

รวม สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  10,711,877.61 3.93 

      

สินทรัพยอ่ืน  183,336,739.62 67.12 

หน้ีสินอ่ืน  (198,231,730.71) (72.58) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  273,116,731.27 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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อันดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาซื้อขายลวงหนา อันดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาซื้อขายลวงหนา ((OOTTCC  DDeerr iivvaattiivveess))    

 

 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 30 มิถุนายน 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203



กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   253,868,141.41  262,096,632.12 
 เงินฝากธนาคาร  23,431,703.34  8,116,605.05 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  2,913.55  1,758.45 
  จากการขายเงินลงทุน  181,701,570.00  - 
 ลูกหน้ีอ่ืน  1,094,688.45  781,742.09 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา  10,872,196.41  4,962,247.08 
 คาใชจายรอการตัดบัญช ี  402,044.62  541,134.48 
  รวมสินทรัพย  471,373,257.78  276,500,119.27 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  4,304,025.00  2,380,200.00 
  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  193,134,801.25  - 
 คาใชจายคางจาย  641,954.46  455,644.31 
 เจาหน้ีจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา  160,318.80  486,669.30 
 หน้ีสินอ่ืน  15,427.00  10,971.49 

  รวมหน้ีสิน  198,256,526.51  3,333,485.10 

สินทรัพยสุทธิ  273,116,731.27  273,166,634.17 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  250,953,650.18  256,498,679.65 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  8,495,208.29  6,753,315.79 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  13,667,872.80  9,914,638.73 

  สินทรัพยสุทธิ  273,116,731.27  273,166,634.17 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.8831  10.6498 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด(หนวย)  25,095,365.0101  25,649,867.9614 
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กองทุนเปด อเบอรดนี ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   2,913.55   2,692.00 

  รายไดอ่ืนๆ   2,017,580.44   2,138,207.86 

  รวมรายได   2,020,493.99   2,140,899.86 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   2,676,384.44   2,811,586.04 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   53,527.68   56,231.74 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   178,425.63   187,439.04 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   25,863.02   50,900.00 

  คาตดัจาํหนายคาใชจายรอการตดับัญช ี   139,089.86   289,643.95 

  คาใชจายอ่ืน   38,239.33   77,458.25 

  รวมคาใชจาย   3,111,529.96   3,473,259.02 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (1,091,035.97)   (1,332,359.16) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   3,078,354.79   1,392,265.20 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึน้ท้ังส้ิน   (577,085.05)   5,971,539.42 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา 

  

6,236,299.83 

  

1,270,461.25 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (3,893,299.53)   1,697,292.34 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   4,844,270.04   10,331,558.21 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   3,753,234.07   8,999,199.05 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  เวลิด ออพพอรทูนิต้ีส ฟนดเวลิด ออพพอรทูนิต้ีส ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 1 มกราคมมกราคม  25525599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

 

 

 

 

 

 

 

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงนิลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน     โครงการจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ ชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – เวิลด เอคควิตี้ 

ฟนด (Aberdeen Global – World Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบป

บัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการ

ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทตางๆในหลายประเทศ โดยไมจํากัดภูมิภาค ซึ่งเปนการลงทุน

หลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุน เชน หุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหุน ในอัตราไมนอยกวาสองในสามของพอรตการลงทุน 

 

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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 

 

 

211



ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 526,742,023.90  บาท มูลคาหนวยลงทุน  11.3253 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI World Free CR MSCI World Free TR 

3 เดือน 1.50% -0.89% 0.06% 

6 เดือน -0.61% -5.74% -4.24% 

12 เดอืน -7.56% -5.27% -2.78% 

3 ป 8.58% 27.81% 37.78% 

5 ป 22.47% 45.36% 65.94% 

ตั้งแตตนป -0.61% -5.74% -4.24% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (29 มี.ค. 49) 13.25% 10.01% 44.47% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน 

ดัชนี MSCI World Free เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือสําหรับใชในการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของดัชนีตลาดทุนของประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบดวยดัชนีตลาด

ทุนของ 23 ประเทศ  

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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   คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงนิ (บาท)  รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 4,850,172.05 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 84,107.03 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 308,392.44 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 81,113.81 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 5,323,785.33 1.02 

 

* ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียคร่ึงป 527,360,366.08 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - เวิลด เอคควิตี้ ฟนด 924,946.052 532,903,503.43 98.59 

รวม หนวยลงทุน  532,903,503.43 98.59 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  10,229,095.41 1.89 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  10,229,095.41 1.89 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,357,000.92 0.44 

หน้ีสินอ่ืน  (4,981,466.08) (0.92) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  540,508,133.68 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   532,903,503.43  554,552,170.74 
 เงินฝากธนาคาร  10,229,095.41  15,356,935.21 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  2,897.90  4,493.18 
  จากการขายหนวยลงทุน  402,611.33  220,319.20 
 ลูกหน้ีอ่ืน  1,951,491.69  2,168,836.41 

  รวมสินทรัพย  545,489,599.76  572,302,754.74 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  -  2,888,400.00 
  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  4,035,595.07  272,758.77 
 คาใชจายคางจาย  919,597.66  1,056,874.57 
 หน้ีสินอ่ืน  26,273.35  28,176.22 

  รวมหน้ีสิน  4,981,466.08  4,246,209.56 

สินทรัพยสุทธิ  540,508,133.68  568,056,545.18 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  464,968,761.61  496,984,760.36 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (6,576,210.45)  (3,923,951.17) 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  82,115,582.52  74,995,735.99 

  สินทรัพยสุทธิ  540,508,133.68  568,056,545.18 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  11.6246  11.4300 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  46,496,876.1634  49,698,476.0322 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เวิลด ออพพอรทนูิตีส้ ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   2,897.89   9,288.34 

  รายไดอ่ืนๆ   3,852,417.03   8,705,988.83 

  รวมรายได   3,855,314.92   8,715,277.17 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   4,850,172.05   10,733,870.13 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   84,107.03   190,545.65 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   308,392.44   698,667.08 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,935.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   50,178.55   116,662.65 

  รวมคาใชจาย   5,323,785.33   11,800,745.51 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (1,468,470.41)   (3,085,468.34) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   5,850,020.24   38,239,483.35 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   13,216,782.26   (104,561,360.69) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (10,478,485.56)   39,033,567.14 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   8,588,316.94   (27,288,310.20) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   7,119,846.53   (30,373,778.54) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด  

-ไมมีการทําธุรกรรม- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  อเมริกัน โกรทอเมริกัน โกรท  ฟนดฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 251 มกราคม 255599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 

 

220



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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

อเมริกัน โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                            

          (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 309,315,381.65  บาท มูลคาหนวยลงทุน  17.9947 บาท/หนวย 

                          

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ S&P 500 CR  S&P 500 TR 

3 เดือน 0.88% 3.70% 4.26% 

6 เดือน -1.62% 1.51% 2.65% 

12 เดือน -3.63% 5.13% 7.47% 

3 ป 24.56% 49.20% 58.90% 

5 ป 64.40% 89.74% 111.35% 

ตั้งแตตนป -1.62% 1.51% 2.65% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (11 ส.ค. 53) 79.95% 108.45% 136.33% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

ดัชนี S&P 500 คือเปนดัชนีราคาหุนชนิดถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตลาดของ 500 บริษัทมาคํานวณสรางเปนดัชนี โดยถูกออกแบบมา

เพ่ือวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจท่ัวไปของสหรัฐฯ ผานการเปล่ียนแปลงในมูลคาตลาดรวม 500 หุน โดยถือเปนตัวแทนของ

อุตสาหกรรมหลักท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,641,904.94 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 45,813.43 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 167,982.44 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 81,253.47 0.03 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 2,936,954.28 1.03 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 287,405,444.98 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - นอรท อเมริกัน เอคควิตี้ ฟนด 389,919.762 311,427,481.92 97.74 

รวม หนวยลงทุน  311,427,481.92 97.74 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  14,327,944.00 4.50 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  14,327,944.00 4.50 

      

สินทรัพยอ่ืน  4,592,171.53 1.44 

หน้ีสินอ่ืน  (11,721,095.18) (3.67) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  318,626,502.27 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   311,427,481.92  285,108,486.26 

 เงินฝากธนาคาร  14,327,944.00  6,104,469.96 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  1,962.04  2,030.24 

  จากการขายหนวยลงทุน  3,467,975.96  9,852.23 

 ลูกหน้ีอ่ืน  1,107,443.53  1,108,410.21 

  รวมสินทรัพย  330,332,807.45  292,333,248.90 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  8,456,070.00  - 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  2,672,346.60  410,859.41 

 คาใชจายคางจาย  562,937.59  560,802.09 

 หน้ีสินอ่ืน  14,950.99  14,325.42 

  รวมหน้ีสิน  11,706,305.18  985,986.92 

สินทรัพยสุทธิ  318,626,502.27  291,347,261.98 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  176,628,635.41  157,853,846.57 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (67,798,821.33)  (84,148,386.04) 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  209,796,688.19  217,641,801.45 

  สินทรัพยสุทธิ  318,626,502.27  291,347,261.98 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  18.0393  18.4567 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด(หนวย)  17,662,863.5298  15,785,384.6441 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเมริกนั โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   1,962.04   5,306.45 

  รายไดอ่ืนๆ   2,093,241.40   4,859,564.67 

  รวมรายได   2,095,203.44   4,864,871.12 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   2,641,904.94   5,969,373.52 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   45,813.43   106,108.91 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   167,982.44   389,065.67 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,035.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   50,218.21   125,430.33 

  รวมคาใชจาย   2,936,954.28   6,650,978.43 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (841,750.84)   (1,786,107.31) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   2,176,663.17   18,214,462.95 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (2,536,142.82)   (36,730,689.51) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (6,643,882.77)   25,567,279.22 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (7,003,362.42)   7,051,052.66 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (7,845,113.26)   5,264,945.35 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  

228



รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท --    

สมอลเลอร คอมพานี ฟนดสมอลเลอร คอมพานี ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

1 มกราคม 2551 มกราคม 25599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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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 เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแล

ผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนดโดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อนัตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดู้แลผลประโยชน์ 

  

 

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 882,031,132.42  บาท มูลคาหนวยลงทุน  10.3428 บาท/หนวย 

                        

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ(%) Russell 2000 CR (%) Russell 2000 CR (%) 

3 เดือน 5.27% 8.91% 9.33% 

6 เดือน 3.51% 0.91% 1.72% 

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 3.51% 0.91% 1.72% 

ตั้งแตจัดตัง้ (3 พ.ย. 58) 3.51% -1.85% -0.84% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

ผลการดํา เนินงาน 3 เดือน ตั้งแต 24 มี.ค.59 ถึง 24 มิ.ย.59  

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต 23 ธ.ค.58 ถึง 24 มิ.ย.59 

ดัชนี Russell 2000 เปนดชันีวัดผลการดําเนินงานของหุนขนาดเล็กประมาณ 2,000 หุน และอยูในดัชนี Russell 3000 ซึ่งประกอบ

ไปดวยหุนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 3,000 หุน 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 11,604,510.20 0.93 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 198,934.49 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 729,426.40 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายในการโฆษณา 276,487.12 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 117,176.24 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 12,926,534.45 1.04 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,241,414,041.45 บาท 
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อเบอรดนี อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย 

(หุน) 
มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน โกลบอล – นอรธ อเมริกัน สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 2,006,041.997 953,888,725.08 97.53 

รวม หนวยลงทุน  953,888,725.08 97.53 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  71,440,943.71 7.30 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  71,440,943.71 7.30 

      

สินทรัพยอ่ืน  53,148,080.12 5.44 

หน้ีสินอ่ืน  (100,474,530.48) (10.27) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  978,003,218.43 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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อเบอรดนี อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   953,888,725.08  1,258,101,526.52 

 เงินฝากธนาคาร  71,440,943.71  39,290,579.22 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  8,984.75  12,486.89 

  จากการขายหนวยลงทุน  47,166,048.38  4,725,673.63 

 ลูกหน้ีอ่ืน  4,337,162.73  2,806,958.96 

 คาใชจายรอการตัดบัญช ี  1,464,578.90  1,769,494.42 

  รวมสินทรัพย  1,078,306,443.55  1,306,706,719.64 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  87,396,190.00  14,080,950.00 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  11,169,717.61  - 

 คาใชจายคางจาย  1,674,720.43  2,158,305.74 

 หน้ีสินอ่ืน  62,597.08  83,737.70 

  รวมหน้ีสิน  100,303,225.12  16,322,993.44 

สินทรัพยสุทธิ  978,003,218.43  1,290,383,726.20 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  940,939,303.71  1,271,863,903.21 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (29,804,981.43)  719,142.48 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  66,868,896.15  17,800,680.51 

  สินทรัพยสุทธิ  978,003,218.43  1,290,383,726.20 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.3939  10.1456 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  94,093,930.3617  127,186,390.3155 
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อเบอรดนี อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   8,984.76   12,486.89 

  รายไดอ่ืนๆ   9,067,099.58   2,801,499.69 

  รวมรายได   9,076,084.34   2,813,986.58 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   11,604,510.20   3,595,935.45 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   198,934.49   61,644.58 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   729,426.40   226,030.25 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,735.26   30,000.00 

  คาตดัจาํหนายคาใชจายรอการตดับัญช ี   304,915.52   66,700.16 

  คาใชจายอ่ืน   58,012.58   74,582.71 

  รวมคาใชจาย   12,926,534.45   4,054,893.15 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (3,850,450.11)   (1,240,906.57) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   38,718,950.25   610,315.44 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   43,990,307.42   5,537,846.06 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (29,790,591.92)   12,893,425.58 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   52,918,665.75   19,041,587.08 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   49,068,215.64   17,800,680.51 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร คอมพานี ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  อินเดียอินเดีย  โกรทโกรท  ฟนดฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม 25มกราคม 255599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศชื่อ อเบอรดีน โกลบอล – อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด 

(Aberdeen Global – Indian Equity Fund) เพียงกองทุนเดียว  โดยจะลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี

ไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนอยางนอยสอง

ในสามของพอรตการลงทุนในตราสารทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียน

จัดตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศอินเดีย 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 อันม ี

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

อินเดีย โกรท ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 1,060,375,335.24  บาท มูลคาหนวยลงทุน  14.7487 บาท/หนวย 

         

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI India CR MSCI India TR 

3 เดือน 4.56% 0.98% 1.41% 

6 เดือน 1.01% -3.33% -2.54% 

12 เดือน 0.23% -6.65% -5.22% 

3 ป 54.64% 30.04% 36.07% 

5 ปี 39.47% 5.42% 13.76% 

ตั้งแตตนป 1.01% -3.33% -2.54% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (16 มี.ค. 54) 47.37% 4.76% 13.71% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากัด 

ดัชนี MSCI India เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของหุนขนาดกลางและขนาดใหญในตลาดทุนของอินเดีย 

 

หมายเหต ุ   

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงนิคืนต่ํากวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 
 

 คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 10,632,348.17 0.92 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 184,375.99 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 676,045.34 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 110,908.48 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 11,603,677.98 1.01 

 

 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย  1,153,634,403.88 บาท 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน 
   

  กองทุน อเบอรดีน โกลบอล - อินเดียน เอคควิตี้ ฟนด 234,158.482 1,077,418,486.59 97.51 

รวม หนวยลงทุน 
 

1,077,418,486.59 97.51 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ 
   

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 
 

31,298,550.53 2.83 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ 
 

31,298,550.53 2.83 

      

สินทรัพยอ่ืน  8,780,248.94 0.79 

หน้ีสินอ่ืน  (12,595,220.20) (1.13) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,104,902,065.86 100.00 

 
อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   1,077,418,486.59  1,270,213,412.24 
 เงินฝากธนาคาร  31,298,550.53  26,757,190.76 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  6,301.50  12,142.04 
  จากการขายหนวยลงทุน  3,861,517.08  635,469.74 
 ลูกหน้ีอ่ืน  4,904,830.36  5,241,049.77 

  รวมสินทรัพย  1,117,489,686.06  1,302,859,264.55 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  7,042,000.00  - 
  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  3,681,726.10  1,056,906.89 
 คาใชจายคางจาย  1,804,859.62  2,195,243.45 
 หน้ีสินอ่ืน  59,034.48  57,129.41 

  รวมหน้ีสิน  12,587,620.20  3,309,279.75 

สินทรัพยสุทธิ  1,104,902,065.86  1,299,549,984.80 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  726,739,777.70  880,683,042.90 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  282,383,061.41  354,462,674.62 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  95,779,226.75  64,404,267.28 

  สินทรัพยสุทธิ  1,104,902,065.86  1,299,549,984.80 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  15.2035  14.7561 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  72,673,977.7206  88,068,304.2374 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อนิเดยี โกรท ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   6,301.51   30,148.52 

  รายไดอ่ืนๆ   9,846,464.62   18,439,468.67 

  รวมรายได   9,852,766.13   18,469,617.19 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   10,632,348.17   19,636,616.94 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   184,375.99   347,482.32 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   676,045.34   1,274,102.04 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,135.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   79,773.22   181,629.42 

  รวมคาใชจาย   11,603,677.98   21,500,830.72 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (1,750,911.85)   (3,031,213.53) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (13,690,683.13)   9,275,491.55 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   74,643,674.79   (93,156,670.48) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   (27,827,120.34)   117,496,324.81 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   33,125,871.32   33,615,145.88 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   31,374,959.47   30,583,932.35 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม  

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด 

-  ไมมี - 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อินเดยี โกรท ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ตามท่ีทานผูถือหนวยลงทุนไดลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด (“บริษัท”) ในกองทุนเปด อเบอรดีน 

อินเดีย โกรท ฟนด น้ันบริษัทขอแจงการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมดังกลาว โดยมีรายละเอียดการแกไขโครงการ คือ 

แกไขเพ่ิมเติมเร่ืองการซื้อหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวติเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน  โดยการแกไข

ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559 และมผีลตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559 

เปนตนไป 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  อีเมอรจิ้ง อีเมอรจิ้ง   

ออพพอรทูนิต้ีส บอนด ฟนดออพพอรทูนิต้ีส บอนด ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคม มกราคม 22555599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงนิคนืต่ํากวาเงินลงทนุเร่ิมแรก  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จํากดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

 

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) หรือท่ีออกโดยรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐของประเทศท่ีเปนตลาดเกิด

ใหม ในอัตราไมนอยกวา 2 ใน 3 ของพอรตการลงทุน 

 

นโยบายเงินปนผล  โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพ่ือใหเกิด

รายไดเพ่ิมขึ้น 
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รายงานผูดูแลผลประโยชน 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิง้ ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

 

 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด 

ฟนด อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีดูแลผลประโยชนกองทุนรวม

ดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แตธนาคาร

ไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึง

ความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกลาว 

ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการแจกจายกองทุน 

และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงานฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอร

จิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

  

 

 

 

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 197,848,871.47  บาท มูลคาหนวยลงทุน  15.7855 บาท/หนวย 

 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ JPM EMBI GD  

3 เดือน 4.52% 4.08% 

6 เดือน 9.21% 6.52% 

12 เดือน 3.20% 12.87% 

3 ป 12.90% 38.13% 

5 ป 27.85% 56.07% 

ตั้งแตตนป 9.21% 6.52% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (19 ก.ค. 50) 57.86% 99.93% 

 

ที่มา:  บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

ดัชนี JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย JP Morgan เพ่ือ

ใชในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแหงหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศท่ีเปนตลาดเกิดใหม (emerging markets) และ

หนวยงานท่ีเกีย่วของกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

** มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 211,291,468.10 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 1,687,160.48 0.80 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 33,743.25 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 112,477.30 0.05 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาลงประกาศในหนังสือพิมพ 33,986.68 0.02 

คาใชจายอ่ืนๆ 42,475.03 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 1,909,842.74 0.91 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุนตราสารหนี ้    

  กองทุนเปด อเบอรดีน โกลบอล - ซีเล็ค อีเมอรจิ้ง มารเกต็ บอนด ฟนด 137,509.168 198,781,436.24 98.26 

รวม หนวยลงทุนตราสารหน้ี  198,781,436.24 98.26 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  5,643,785.89 2.79 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  5,643,785.89 2.79 

      

สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนา    

  เจาหน้ีจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกนัความเส่ียง (1,468,353.55) (0.73) 

รวม สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  (1,468,353.55) (0.73) 

      

สินทรัพยอ่ืน  774,082.75 0.38 

หน้ีสินอ่ืน  (1,419,317.67) (0.70) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  202,311,633.66 100.00 

 
 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงิอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารนที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

  

 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 30 มิถุนายน 2559 
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อันดับความนาเชื่อถือของคูสัอันดับความนาเชื่อถือของคูสัญญาซื้อขายลวงหนา ญญาซื้อขายลวงหนา ((OOTTCC  DDeerr iivvaattiivveess))    

 

 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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม  198,781,436.24  234,446,077.95 

 เงินฝากธนาคาร  5,643,785.89  4,366,030.42 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  1,010.16  1,142.82 

  จากการขายหนวยลงทุน  4,950.50  4,950.49 

 ลูกหน้ีอ่ืน  766,982.09  915,054.39 

 ลูกหน้ีจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา  -  2,444,903.21 

  รวมสินทรัพย  205,198,164.88  242,178,159.28 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  1,056,300.00  - 

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  25,059.26  1,860,081.74 

 คาใชจายคางจาย  327,551.92  425,958.90 

 เจาหน้ีจากสัญญาอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา  1,468,353.55  1,890.44 

 หน้ีสินอ่ืน  9,266.49  10,587.03 

  รวมหน้ีสิน  2,886,531.22  2,298,518.11 

สินทรัพยสุทธิ  202,311,633.66  239,879,641.17 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  125,988,765.00  165,937,213.83 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (142,290,345.53)  (123,612,370.76) 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  218,613,214.19  197,554,798.10 

  สินทรัพยสุทธิ  202,311,633.66  239,879,641.17 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  16.0579  14.4560 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  12,598,876.5067  16,593,721.3941 
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กองทุนเปด อเบอรดนี อเีมอรจิ้ง ออพพอรทนูิตีส้ บอนด ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   1,010.16   3,192.00 

  รายไดอ่ืนๆ   1,533,244.68   4,682,603.22 

  รวมรายได   1,534,254.84   4,685,795.22 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   1,687,160.48   5,047,640.81 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   33,743.25   100,952.79 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   112,477.30   336,509.45 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   30,835.26   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   45,626.45   106,295.40 

  รวมคาใชจาย   1,909,842.74   5,652,398.45 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (375,587.90)   (966,603.23) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   434,034.86   7,093,623.73 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   20,512,604.05   (17,352,832.23) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา   (3,911,366.32)   6,177,176.77 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   4,398,731.40   (447,893.58) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   21,434,003.99   (4,529,925.31) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   21,058,416.09   (5,496,528.54) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 

-ไมมี- 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดท่ี

บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th 

262



รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่  

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจัยและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  เอเอเชีย แปซิฟเชีย แปซิฟค เอคควิต้ี ฟนดค เอคควิต้ี ฟนด  

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคมมกราคม  25255599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

 

 

 

 

 

 

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงนิลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทนุ ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ (สิงคโปร) 

ชื่อ  Aberdeen Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีตัง้แตรอย

ละ 80 (แปดสิบ) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดย Aberdeen Pacific Equity Fund 

(กองทุนหลัก) จะกระจายในกลุมหลักทรัพยของ Asian-Pacific Equities/เอเชียน – แปซิฟก 

เอคควิตี้ แตไมครอบคลุมถงึตราสารแหงทุนของญ่ีปุน  

 

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 อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ี ดูแลผลประโยชน

กองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 แลวน้ัน 

 

 ธนาคารฯ ไดจัดทํารายงานฉบับน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหลงขอมูลท่ีไดรับ ณ วันท่ีในจดหมายน้ี โดยเชื่อวาเชื่อถือได แต

ธนาคารไมรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดตอความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอบุคคลท่ีสาม) อยางชัดแจง ไมมีการรับประกันวาเหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตจะตรงกัน

กับรายงานดังกลาว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไมรับประกันใดๆตอการจายคืนเงินทุน การกระทําการ 

หรือการแจกจายกองทุน และไมรับผิดตอความเสียหายท่ีเปนผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับรายงาน

ฉบับน้ี 

 

 ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการ กองทุนเปด อเบอรดีน 

เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

   

         ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 

 
 
 
 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 1,269,515,391.44  บาท มูลคาหนวยลงทุน  16.2907 บาท/หนวย 

 

    ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI AC AP ex JAPAN CR MSCI AC AP ex JAPAN TR 

3 เดือน 1.59% -1.57% -0.68% 

6 เดือน -2.16% -4.53% -2.97% 

12 เดอืน -11.51% -12.56% -9.71% 

3 ป -2.26% 5.98% 16.26% 

5 ป 6.88% -1.36% 15.69% 

ตั้งแตตนป -2.16% -4.53% -2.97% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (25 ส.ค. 48) 62.91% 21.52% 70.82% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

ดัชนี MSCI AC AP ex Japan เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือสําหรับใชใน

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟคโดยไมรวมญ่ีปุน 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปบัญชตีั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

**มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 1,258,166,310.21 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ** 

คาธรรมเนียมการจดัการ 11,718,728.70 0.93 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 200,892.48 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 736,605.85 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 106,119.07 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 12,762,346.10 1.02 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 10,538,122.46 1,272,075,383.41 97.60 

รวม หนวยลงทุน  1,272,075,383.41 97.60 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  35,250,558.82 2.70 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  35,250,558.82 2.70 

      

สินทรัพยอ่ืน  2,294,029.61 0.18 

หน้ีสินอ่ืน  (6,214,688.16) (0.48) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  1,303,405,283.68 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     

 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   1,272,075,383.41  1,429,476,998.60 

 เงินฝากธนาคาร  35,250,558.82  23,151,597.94 

 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  6,000.44  7,031.22 

  จากการขายหนวยลงทุน  740,051.07  257,142.81 

 ลูกหน้ีอ่ืน  1,547,978.10  1,799,511.21 

  รวมสินทรัพย  1,309,619,971.84  1,454,692,281.78 

หน้ีสิน     

 เจาหน้ี     

  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  3,987,237.27  5,606,189.65 

 คาใชจายคางจาย  2,165,213.27  2,542,147.94 

 หน้ีสินอ่ืน  62,237.62  72,674.21 

  รวมหน้ีสิน  6,214,688.16  8,221,011.80 

สินทรัพยสุทธิ  1,303,405,283.68  1,446,471,269.98 

สินทรัพยสุทธิ:     

 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  778,930,978.68  869,892,624.73 

 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  (380,111,704.90)  (333,231,898.60) 

  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  904,586,009.90  909,810,543.85 

  สินทรัพยสุทธิ  1,303,405,283.68  1,446,471,269.98 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  16.7332  16.6281 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด(หนวย)  77,893,097.8859  86,989,262.4859 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้ฟนด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   6,000.45   18,002.67 

  รายไดอ่ืนๆ   9,223,868.14   28,152,777.01 

  รวมรายได   9,229,868.59   28,170,779.68 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   11,718,728.70   35,621,218.49 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   200,892.48   610,649.59 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   736,605.85   2,239,048.01 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,628.73   61,000.00 

  คาใชจายอ่ืน   74,490.34   189,483.99 

  รวมคาใชจาย   12,762,346.10   38,721,400.08 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (3,532,477.51)   (10,550,620.40) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน   (4,257,834.80)   125,393,331.06 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (22,240,014.85)   (266,907,415.13) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   24,805,793.21   39,434,215.15 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   (1,692,056.44)   (102,079,868.92) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   (5,224,533.95)   (112,630,489.32) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด 

บริษัทอเบอรดีน แอสเส็ท แมแนจเมนท เอเชยี ลิมิเตด็  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ ฟนด ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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กองทุนเปด อเบอรดีนกองทุนเปด อเบอรดีน  เอเอเชีย แปซิฟเชีย แปซิฟค เอคควิต้ีค เอคควิต้ี    

เพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อการเลี้ยงชีพ    

รายงานครึ่งปรายงานครึ่งป  

11  มกราคมมกราคม  25525599  ––  3300  มิถุนายน มิถุนายน 22555599  

 

 

 

 

  

  

  

  

  
ทําความเขาใจลกัษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตดัสนิใจลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทนุในกองทุนรวม 

การลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ซึ่งอาจทาํใหไดรับเงินคนืต่ํากวาเงนิลงทนุเร่ิมแรก 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ อเบอรดีน จาํกดั ไดรับการรับรอง CAC/มีบริษัทแมดูแลใหทําตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทนุ                                                      

 
นโยบายการลงทุน เนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ (สิงคโปร) ชื่อ อเบอรดีน         

แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด (Aberdeen Pacific Equity Fund) (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและ

จัดการโดย Aberdeen Asset Management Asia Limited กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน

ผานการลงทุนในกองทุนยอยตราสารทุนเอเชีย แปซิฟค (The Equity – Based Asia Pacific 

Sub Funds) และลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงทุนหรือท่ีเกี่ยวของกับทุน

ของบริษัท หรือผูออกตราสารท่ีจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการหรือมีรายไดหลักจากการ

ประกอบกิจการในกลุมเอเชีย แปซิฟก 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 อันมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด เปนผูจัดตั้งและจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ี ดูแล

ผลประโยชนกองทุนรวมดังกลาว สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 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 

เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการ ท่ีไดรับอนุมัติ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

   

        ธนาคารซิตีแ้บงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

 

                                                                               (นายกฤป อันตกร) 

                      Vice President    

                                 ผูดูแลผลประโยชน 

 
 
 
 
 
ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 

25 กรกฎาคม 2559 
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  ผลการดําเนินงาน 

ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 241,939,884.81  บาท มูลคาหนวยลงทุน  11.5581 บาท/หนวย 

 

     ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ MSCI AC AP ex JAPAN CR MSCI AC AP ex JAPAN TR 

3 เดือน 1.50% -1.57% -0.68% 

6 เดือน -2.13% -4.53% -2.97% 

12 เดอืน -11.41% -12.56% -9.71% 

3 ป -2.59% 5.98% 16.26% 

5 ป N/A N/A N/A 

ตั้งแตตนป -2.13% -4.53% -2.97% 

ตั้งแตจดัตั้งกองทนุ (13 ธ.ค. 54) 15.62% 15.49% 33.24% 

 

ที่มา : บลจ. อเบอรดีน จํากดั 

ดัชนี MSCI AC AP ex Japan เปนดัชนีท่ีถูกจัดทําขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพ่ือสําหรับใชใน

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟคโดยไมรวมญ่ีปุน 

 

หมายเหต ุ

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของท่ีผลิตภัณฑในตลาดทุนมิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่นไขผลตอบแทนและความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน 
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คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชตีั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงนิ (บาท) รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจดัการ 2,193,414.82 0.93 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 37,601.36 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 137,871.79 0.06 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน - 0.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 119,195.07 0.05 

รวมคาใชจายทัง้หมด* 2,488,083.04 1.06 

 

*ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย แตไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

**มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ีย 235,485,198.01 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280



กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

      

  

 

จํานวนหนวย (หุน) มูลคายตุิธรรม % 

      

หนวยลงทุน    

  กองทุนอเบอรดีน แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 2,033,884.50 245,513,791.97 98.70 

รวม หนวยลงทุน  245,513,791.97 98.70 

      

เงินฝากเพื่อดําเนินการ    

  ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  3,671,820.80 1.48 

รวม เงินฝากเพ่ือดาํเนินการ  3,671,820.80 1.48 

      

สินทรัพยอ่ืน  309,738.45 0.12 

หน้ีสินอ่ืน  (756,978.54) (0.30) 

  รวมทรัพยสินสุทธ ิ  248,738,372.68 100.00 

 

 

อันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความนาเชื่อถือของธนาคาร/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 30 มิถุนายน 2559 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 

        

     บาท 

     2559   2558 

สินทรัพย     
 เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม   245,513,791.97  238,195,986.67 
 เงินฝากธนาคาร  3,671,820.80  10,547,457.61 
 ลูกหน้ี     

  จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย  976.31  1,373.31 
  จากการขายหนวยลงทุน  10,000.00  2,549,572.78 
 ลูกหน้ีอ่ืน  298,762.14  287,639.98 

  รวมสินทรัพย  249,495,351.22  251,582,030.35 

หน้ีสิน     
 เจาหน้ี     

  จากการซื้อเงินลงทุน  -  7,160,560.00 
  จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  300,007.80  525,208.55 
 คาใชจายคางจาย  444,851.13  463,850.32 
 หน้ีสินอ่ืน  12,119.61  12,315.29 

  รวมหน้ีสิน  756,978.54  8,161,934.16 

สินทรัพยสุทธิ  248,738,372.68  243,420,096.19 

สินทรัพยสุทธิ:     
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  209,458,091.03  206,412,824.54 
 กําไร (ขาดทุน) สะสม     

  บัญชีปรับสมดุล  35,988,359.32  35,508,100.07 
  กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน  3,291,922.33  1,499,171.58 

  สินทรัพยสุทธิ  248,738,372.68  243,420,096.19 

 
    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย  11.8753  11.7928 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย)  20,945,809.0600  20,641,282.4161 
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กองทุนเปด อเบอรดนี เอเชีย แปซิฟค เอคควติี ้เพื่อการเลีย้งชีพ 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 มกราคม ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

                

          บาท 

          2559   2558 

รายไดจากการลงทุน         

  รายไดดอกเบ้ีย   976.31   3,647.48 

  รายไดอ่ืนๆ   1,732,198.64   3,662,422.98 

  รวมรายได   1,733,174.95   3,666,070.46 

คาใชจาย         

  คาธรรมเนียมการจดัการ   2,193,414.82   4,668,433.81 

  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   37,601.36   80,030.31 

  คาธรรมเนียมนายทะเบียน   137,871.79   293,444.38 

  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี   31,035.26   61,000.00 

  คาตดัจาํหนายคาใชจายรอการตดับัญช ี       77,976.35 

  คาใชจายอ่ืน   88,159.81   192,818.64 

  รวมคาใชจาย   2,488,083.04   5,373,703.49 

รายไดจากการลงทุนสุทธ ิ   (754,908.09)   (1,707,633.03) 

                

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

  รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงินลงทุน 

                                   

-    

  

942,305.33 

  รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นท้ังส้ิน   (2,844,556.67)   (22,720,082.02) 

  กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ   5,392,215.51   5,672,974.98 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียงัไมเกิดขึ้น   2,547,658.84   (16,104,801.71) 

การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงาน   1,792,750.75   (17,812,434.74) 
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รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวของทีก่องทุนเขาทําธุรกรรม 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ   

บริษัทอเบอรดีน แอสเส็ท แมแนจเมนท เอเชยี ลิมิเตด็  

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

รายงานการถือหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 

กองทุนเปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควติี้ เพ่ือการเล้ียงชีพ ไมมีการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

การเปดเผยขอมูลอตัราสวนหมุนเวียนการลงทนุของกองทนุ 

N/A 

 

 

 

รายงานการดํารงอตัราสวนการลงทุนไมเปนไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

ไมมี 

 

 

 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษทัจัดการ 

ไมมี 

ขอมูลระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 

 

 

 

 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกองทุนรวมและรายงานการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 

3 ไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

 

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ 
นายออเสน การบริสุทธิ์  
นายพงคธาริน ทรัพยานนท  
นายพชร ทิมาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นางสาวภีรัมภา จันทรจํารัสแสง 
 
 

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 2559 – 30 มิถุนายน 2559 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบริการบุคคลอืน่ (Soft commission) 

 

บริษัทไมมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการใชสทิธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธอิอกเสียง 

 

ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิทธิออกเสียงไดท่ี Website ของบริษัท

จัดการ http://www.aberdeen-asset.co.th  
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