
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค 

เอคควิตี ้ฟันด์ 
รายงานคร่ึงปี 

1 มกราคม 2564 – 30 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจทําให้ได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน 

โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่

ดูแลให้ทําตามกฎหมาย 



รายละเอียดกองทุน                                                      

 

นโยบายการลงทุน ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์)  

ชื่อ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure 

เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดย 

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก)   จะลงทุนกระจายในกลุ่ม

หลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิค เอคคิวตี ้แต่ไม่ครอบคลุมถึงตรา

สารแห่งทุนของญี่ปุ่น 

 

นโยบายเงินปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพ่ือให้เกิด

รายได้เพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียคร่ึงปีแรกของปี 2564 และแนวโน้ม 

หุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึน้ในไตรมาส แต่ก็ยังต ่ากว่าตลาดหุ้นทั่วโลก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชือ้โค

วิด-19 ระลอกใหม่ท าให้หลายประเทศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอีกครัง้ และความกังวลเร่ืองเงินเฟ้อ , 

แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ที่สูงขึน้ และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึน้ยิ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น แต่ผลก าไรที่สดใสของ

ภาคเอกชน และความหวังเร่ืองการเปิดประเทศอีกครัง้ช่วยหนุนหุ้นให้ปรับตัวสูงขึน้ โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่

พุ่งขึน้ช่วยหนุนตลาดหุ้นออสเตรเลีย ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วยหนนุตลาดหุ้นไต้หวัน ส่วนหุ้นจีนปรับตัวขึน้

น้อยกว่าท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบเร่ืองอินเทอร์เน็ต และหุ้นกลุ่มการศึกษา แต่ตลาดหุ้ นในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นฟิลิปปินส์ ปรับตัวแย่กว่า เน่ืองจากตลาดในภูมิภาคนีไ้ด้พยายามอย่างหนักหน่วงทีจ่ะ

ควบคุมอัตราการติดเชือ้โควิด-19 ที่อยู่ในระดับสูง  

  

  



 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
24 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควต้ีิ ฟันด ์
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
เอเชีย แปซิฟิค เอคควิต้ี ฟันด์ อันมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า
เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิด
ต่อความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์
หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร 
ไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็น
ผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่า บ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด (ประ เทศไทย) จ ากัด  
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการโดยถกูตอ้งตามท่ีควร ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการท่ีไดรั้บอนุมติั
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 
  
                                                                                  (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 
                     Citibank N.A. 
                                                                                                     ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
   
 



ผลการดําเนินงาน 

 

 

อัตราเฉล่ียต่อปีสําหรับผลการดําเนินงานที่แสดงในชว่งเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด 

Uหมายเหตุ 

ตัวชีวั้ด MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR 

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทนุ  โดยปัจจุบันกองทนุ ไม่ใช้เคร่ืองมือ

ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดํา เนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับผลต ิภัณฑ์ในตลาดทนุมไิด้เป็นส่ิงยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน รวมฉบับนีไ้ด้จดัทาํขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งอาจทําให้ได้รับคนืเงินตํ่ากว่าเงินลงทนุ

เร่ิมแรก 

ทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,243,987,461.07 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 27.1679 บาท/หน่วย



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุน ส าหรับรอบคร่ึงปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 01 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ                                 11,986,930.65 0.93
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์                                     205,490.33 0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                                     753,464.25 0.06
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน -                                                -                                                                      
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 84,047.99 0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 13,029,933.22 1.02

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 1,288,967,622.56



อันดับความนาเชื่อถือ จํานวนหนวย (หุน) จํานวนมลูคาที่ตราไว มูลคายุติธรรม %

Aberdeen Standard Select Portfolio - Pacific Equity Fund 6,002,251.290000 1,222,272,836.10 98.25

หนวยลงทุน 1,222,272,836.10 98.25

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดําเนนิการ 28,342,691.21 2.28

เงินฝากเพื่อดําเนินการ 28,342,691.21 2.28

2,041,664.39 0.16

(8,669,730.63) (0.70)

รวมทรัพยสินสุทธิ 1,243,987,461.07 100.00

กองทุนเปด อเบอรดีน สแตนดารด เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หนวยลงทุน

รวม

เงินฝากเพื่อดําเนินการ

รวม

สินทรัพยอื่น

หนี้สินอื่น



นิยามอันดับเครดิต 
ทริสเรทติง้ ใช้สัญลักษณ์ตวัอักษรแสดงผลการจัดอันดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อันดับ โดยเร่ิม
จาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต ่าสุด โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ น้ ไป 
และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ       
AA มีความเส่ียงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
     
A มีความเส่ียงในระดับต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
     
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า     
BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัด เจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ   
B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน  ๆ  
     
C  มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนีสู้งที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ช าระหนีไ้ด้   
     
D  เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามก าหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
ฟิทช์ เรทติง้  
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์  โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบให้กับอันดบัความน่าเชื่อถือทีม่ีความเส่ียง  “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล  



AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเมือ่เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  
A(tha)  
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี  การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า  
BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี  มีความ
เป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารหนีอ่ื้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า  
BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไมแ่นน่อนในระดับหนึง่และความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
B(tha)  
'B' แสดงถึงระดับความนา่เชือ่ถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนีอ่ื้นๆในประเทศไทย  การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ละข้อผูกพันทางการเงนิยังคงเป็นไปได้ในปัจจบุัน  แต่ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ 
และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนดอย่างตอ่เนือ่งนัน้ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อันดับความน่าเชือ่ถือเหล่านีแ้สดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  
D(tha)  
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนีใ้นปัจจุบัน   
 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชือ่ถือภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้
จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน 



และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด   
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนีอ่ื้นในประเทศเดยีวกัน อย่างไรก็ด ีระดับของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า   
B(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัตติามข้อผูกพันทางการเงนิขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้  
D(tha)  
แสดงถึงการผิดนัดช าระหนีท้ี่ได้เกิดขึน้แล้วหรือก าลังจะเกิดขึน้   
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย   
เคร่ืองบ่งชีพิ้เศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดบัความนา่เชื่อถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตา่งออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทยีบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขัน้หลัก ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดบัความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า “CCC(tha)” ส าหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
จะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี แ้นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่
อันดับความน่าเชือ่ถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงที ่โดยปกต ิสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุ
ไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  
 



มูดีส์้ เรทติง้ การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหนี ้
Aaa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถู่กจัดอันดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมี
ความเส่ียงในระดับต า่มากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชือ่ถือลง  
Aa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจดัอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความ
เส่ียงในระดับต ่ามากที่จะถูกลดอันดับความนา่เชือ่ถือลง 
A - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามคีวามน่าเชือ่ถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับ
ปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต า่ที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชือ่ถือลง  
Baa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ Baa ส่วนใหญม่ีตราสารหนีท้ีถู่กพิจารณาว่ามีความนา่เชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง 
และมีความเส่ียงในระดับปานกลางทีจ่ะถูกลดอันดบัความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็ง
ก าไรในตลาดได้ 
Ba - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีม่ีพืน้ฐานทีน่ าไปสู่การเก็งก าไรใน
ตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชื่อถือลง  
B - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งก าไรในตลาด 
และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชือ่ถือลง  
Caa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Caa  ส่วนใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต า่ และมี
ความเส่ียงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชื่อถือลง 
Ca  - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มตีราสารหนีท้ีส่ร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิด
การผิดสัญญาช าระหนีม้าก 
C  - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีเ่กิดการผิดสัญญาช าระหนีข้ึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะ
กลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 
หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดบั อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคณุภาพกองทุนตัง้แตอั่นดับ Aa ถึง 
Caa   การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคณุภาพสูงทีสุ่ดในอันดบั
นัน้   การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคณุภาพปานกลางในอันดบั
นัน้   และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต ่าทีสุ่ดใน
อันดับนัน้ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) Aa3 (Moody)/BBB+ (S&P)/A (Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) A3 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564 



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวันที่  1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564     

 
 

    

รายงานชื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม  
บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนท์ (เอเซีย) ลิมิเต็ด  

 
 

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

N/A 

 
 
 

รายงานการด ารงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ  
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทนุ
เกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http www.aberdeenstandard.com/Thailand 
 
  

http://www.aberdeenstandard.com/Thailand


กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวันที่  1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564     

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน  

 
ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

 

 
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท
จัดการ ที่ http:// www.aberdeenstandard.com/Thailand 
 
 

การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

 
-ไม่มี- 

 



รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
ล าดับที่ ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ 

1. 

2. 
3. 

4. 
 

 
5. 

 
 

 
 

 

 
 

 

นายออเสน การบริสทุธิ์ 

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 
นางสาว เบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ 

นายอะนะ แพร่พพิฒัน์มงคล มงคล 
(สิน้สดุการปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่วันที่ 20 

มีนาคม 2564) 
นายปวริศ ศรีนวล (สิน้สดุการปฏิบัติ

หน้าที่ตัง้แต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564) 
 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลดีเดอร์ส 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ 
เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวล ู

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  เอเชีย แปซิฟิค  

เอคควิตี ้ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ บอนด์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้  

โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย ์ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์  

คอมพานี ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ 
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพือ่การออม 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์  

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 



 
 

รายชื่อกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ 

1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) 15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ (ABAG) 

2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (ABSL) 
16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์ 
คอมพาน ีฟันด์ (ABAGS) 

3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (ABSM) 
17. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
(ABAPAC) 

4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น (ABTED) 18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) 

5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น (ABCC) 19. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ (ABEG) 

6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น (ABINC) 
20. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 
(ABEHB) 

7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลู (ABV) 
21. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์      
(ABGEM) 

8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิตอล (ABFC) 22. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) 

9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลีย้งชีพ  
(ABSC-RMF) 

23. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทนูตีิ ้ฟันด์ 
(ABJO) 

10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลีย้งชีพ  
(ABSI-RMF) 

24. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทนูตีิ ้ฟันด์ 
(ABWOOF) 

11. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพื่อการเลีย้ง
ชีพ(ABAPAC-RMF) 

25. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนูตีิ ้
บอนด์ ฟันด์ (AEOB) 

12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทนุไทย เพื่อการออม  
(ABTEMSSF) 

26. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน ส าหรับ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ABMM-MF PVD) 

13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) 
27. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ ส าหรับ  
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ABFI-MF PVD) 

14. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) 
28. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม ส าหรับ  
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ABMI-MF PVD) 



 
 

สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ส่วนข้อผูกพัน) 

1. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม  
  ยกเลิกข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุทีผู้่ลงทนุไม่สามารถถือหนว่ยลงทนุได้เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด อย่างไรก็ดี 
ในกรณีทีม่ ีการขอมติผู้ถือหนว่ยในการแก้ไขโครงการ บริษัทจัดการกองทนุหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เ ป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่ เ ปิดเผยชื่อ ผู้ถือ  
หนว่ยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเ่กินจ านวนดังกล่าว  ทัง้นี ้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 
57/2563  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุร วมและหน้าที่
ของบริษัทจัดการ ลงวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กล่าวมาข้างต้น 

2. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 
  ยกเลิกข้อจ ากัดการจ่ายเงินปันผลกรณีทีผู้่ถือหนว่ยลงทนุถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  จึงท าให้ 
ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถรับเงินปันผลได้ตามสัดส่วนการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม ซึ่งอาจมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด  ทัง้นี ้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 57/2563  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบริษัทจัดการ ลงวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

   การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดล าดับที่ 7 (ABV) และ 8 (ABFC)  

 



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
2564

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม          1,222,272,836.10 
เงินฝากธนาคาร               28,342,691.21 
ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย                        1,245.09 
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน                    486,489.69 
สินทรัพยอ่ื์น                 1,553,929.61 
รวมสินทรัพย์          1,252,657,191.70 

หนีสิ้น
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน                 6,458,816.60 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                 2,148,622.79 
หน้ีสินอ่ืน                      62,291.24 
รวมหนีสิ้น                 8,669,730.63 
สินทรัพย์สุทธิ          1,243,987,461.07 

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน             457,888,466.39 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
บญัชีปรับสมดุล           (690,324,986.56)
ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน          1,476,423,981.24 
สินทรัพยสุ์ทธิ          1,243,987,461.07 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 27.1679
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)           45,788,846.6637 



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
2564

รายได้
รายไดด้อกเบ้ีย                        1,245.09 
รายไดอ่ื้น                 9,426,009.04 
รวมรายได้ 9,427,254.13               

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ               11,986,930.65 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์                    205,490.33 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                    753,464.25 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ                      30,952.78 
ภาษีเงินได้                           186.76 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน                      53,095.21 
รวมค่าใช้จ่าย 13,030,119.98             

รายได้สุทธิ (3,602,865.85)              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน               50,724,696.21 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน               74,644,071.82 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                  (107,137.35)
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนทีเ่กิดขึน้และทีย่งัไม่เกิดขึน้ 125,261,630.68           

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 121,658,764.83           



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค 
เอคควิตี ้ฟันด์ 
รายงานประจ าปี 
1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจท าให้ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน  

โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่

ดูแลให้ท าตามกฎหมาย 



รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (สิงคโปร์)  
ชื่อ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure 
เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดย 
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทุนหลัก)   จะลงทุนกระจายในกลุ่ม
หลักทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิค เอคคิวตี ้แต่ไม่ครอบคลุมถึงตรา
สารแห่งทุนของญี่ปุ่ น 

 
นโยบายเงินปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพ่ือให้เกิด

รายได้เพ่ิมขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียปี 2563 และมุมมองปี 2564 

ตลาดหุ้นเอเชียแฟซิฟิกปรับตวัขึน้ในไตรมาสส่ีท่ามกลางความหวงัจากวคัซีนโควิด -19 และการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจในภมูิภาค โดยตลาดหุ้นภมูิภาคนีมี้ผลงานโดดเดน่กวา่ตลาดหลกัฝ่ังตะวนัตกท่ียงัต้องฝ่าฟันด้าน
เศรษฐกิจ เน่ืองจากจ านวนผู้ ป่วยสงูขึน้ และหลายประเทศต้องมีการปิดเมืองกนัอีกครัง้  แตก่ารเร่ิมฉีดวคัซีนใน
ประเทศพฒันาแล้วก็เพิ่มความหวงัว่าเศรษฐกิจจะฟืน้ตวัได้เร็วขึน้ ปัจจยัอ่ืนท่ีช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่ ได้แก่ การ
บรรลขุ้อตกลงการค้าระหว่างสหราชอาณาจกัรกบัสหภาพยโุรป และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ในสหรัฐฯ 
ชยัชนะของโจ ไบเดนก็ช่วยสนบัสนุนตลาดหุ้นเอเชียจากความหวงัท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯจะ
เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ และจะยงัท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนตวัต่อไป ปัจจยัเหล่านีท้ าให้หลายๆตลาด 
เชน่ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้พุง่ขึน้ไปแตะจดุสงูสดุในรอบหลายปี 

ตลาดมีความกงัวลจากความตงึเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ตลอดทัง้ไตรมาส รัฐบาลสหรัฐฯภายใต้ทรัมป์
ออกค าสัง่ประธานาธิบดีห้ามไม่ให้สหรัฐฯไปลงทุนในบริษัทจีน 31 แห่งท่ีถกูกล่าวหาว่ามีความเก่ียวข้องกับ
ทหาร และยังออกกฎหมายว่าบริษัทจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาจะถูกถอดถอนถ้าไม่ผ่าน
มาตรฐานการตรวจสอบของสหรัฐฯ สว่นในเอเชียด้วยกนั จีนประกาศคว ่าบาตรสินค้าจากออสเตรเลีย เช่น ไวน์ 
และข้าวบาร์เลย์ ในขณะท่ีอินเดียสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของจีน ซึ่งมีบางอันท่ีเก่ียวข้องกับ Alibaba และ 
Tencent 

ตลาดหุ้นพุง่ขึน้จากความหวงัของวคัซีน แตก่ารกลบัมาปิดเมืองของหลายๆประเทศทัว่โลกก็เป็นเคร่ือง
ย า้เตือนว่าโรคระบาดนีย้งัคงอยู่กับเรา เรายงัคงลงทุนแบบระมดัระวงั เน่ืองจากยงัมีความท้าทายในการฉีด
วคัซีนในวงกว้าง และยงัคงมีความเส่ียงจากการระบาดระลอกใหม่ แตอ่ย่างไรก็ดีนโยบายการเงินและการคลงั
แบบผอ่นคลายของรัฐบาลและธนาคารกลางตา่งๆก็ชว่ยพยงุตลาดได้บ้าง 

มลูคา่ของหุ้นเอเชียยงัสมเหตสุมผลเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน เพราะเราคาดว่าผลก าไรของบริษัทจะฟืน้
ตวัได้ในปีนี ้ในระยะยาวการเปล่ียนแปลงหลายๆอย่างท่ีเกิดขึน้เพราะโควิด-19 อาจจะคงอยู่ต่อไปและเสริม
ความแข็งแกร่งให้กบัเทรนด์หลายๆอย่างในปัจจบุนั เช่น Cloud Computing ยานพาหนะขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า 
และเครือข่ายสญัญาณ 5G นอกจากนีก้ลุ่มชนชัน้กลางท่ีโตขึน้ในเอเชียจะก่อให้เกิดความต้องการด้านบริการ
สาธารณสขุและการบริหารความมัง่คัง่ท่ีมากขึน้ ในขณะท่ีการขยายตวัของความเป็นเมืองและความต้องการ
เชิงโครงสร้างพืน้ฐานก็ยงัคงมีอยูม่าก 

เรายงัคงเน้นการลงทนุในบริษัทเอเชียท่ีมีคณุภาพ มีพืน้ฐานทางธุรกิจท่ีจะได้รับผลบวกจากการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจ และสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตเชิงโครงสร้างเหลา่นีไ้ด้ 





ผลการด าเนินงาน 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,195,778,524.10บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 24.5323บาหน่วย 

อัตราเฉล่ียต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานที่แสดงในชว่งเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

หมายเหตุ 
ตัวชีวั้ด MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR 
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทนุ  โดยปัจจุบันกองทนุ ไม่ใช้เคร่ืองมือ
ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด า เนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับผลต ิภัณฑ์ในตลาดทนุมไิด้เป็นส่ิงยืนยันถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุน รวมฉบับนีไ้ด้จดัท าขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งอาจท าให้ได้รับคนืเงินต ่ากว่าเงินลงทนุ
เร่ิมแรก 
ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ  





จ ำนวนหน่วย (หุ้น) มูลคำ่ยตุธิรรม %

Aberdeen Standard Select Portfolio - Pacific Equity Fund 6,416,470.79 1,178,591,832.61 98.23

หน่วยลงทุน 1,178,591,832.61 98.23

ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 19,878,462.09 1.66

เงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 19,878,462.09 1.66

3,559,750.35 0.30

(2,173,177.54) (0.18)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 1,199,856,867.51 100.00

เงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร

รวม

สินทรัพยอ์ื่น

หน้ีสินอื่น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

รำยละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หน่วยลงทุน

รวม



นิยามอันดับเครดิต 
ทริสเรทติง้ ใช้สัญลักษณ์ตวัอักษรแสดงผลการจัดอันดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อันดับ โดยเร่ิม
จาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต ่าสุด โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ น้ ไป 
และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ       
AA มีความเส่ียงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
     
A มีความเส่ียงในระดับต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
     
BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า     
BB   มีความเส่ียงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัด เจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ   
B  มีความเส่ียงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืน  ๆ  
     
C  มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหนีสู้งที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ช าระหนีไ้ด้   
     
D  เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามก าหนด  
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
ฟิทช์ เรทติง้  
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์  โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบให้กับอันดบัความน่าเชื่อถือทีม่ีความเส่ียง  “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล  



AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเมือ่เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นีต้า่งจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  
A(tha)  
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี  การ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า  
BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี  มีความ
เป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารหนีอ่ื้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า  
BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การช าระหนีต้ามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไมแ่นน่อนในระดับหนึง่และความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
B(tha)  
'B' แสดงถึงระดับความนา่เชือ่ถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนีอ่ื้นๆในประเทศไทย  การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนีแ้ละข้อผูกพันทางการเงนิยังคงเป็นไปได้ในปัจจบุัน  แต่ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ 
และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนดอย่างตอ่เนือ่งนัน้ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อันดับความน่าเชือ่ถือเหล่านีแ้สดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  
D(tha)  
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนีใ้นปัจจุบัน   
 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชือ่ถือภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้
จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเส่ียง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน 



และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรือค า้ประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็น
พิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด   
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนีอ่ื้นในประเทศเดยีวกัน อย่างไรก็ด ีระดับของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า   
B(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัตติามข้อผูกพันทางการเงนิขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้  
D(tha)  
แสดงถึงการผิดนัดช าระหนีท้ี่ได้เกิดขึน้แล้วหรือก าลังจะเกิดขึน้   
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย   
เคร่ืองบ่งชีพิ้เศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดบัความนา่เชื่อถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตา่งออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทยีบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขัน้หลัก ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดบัความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า “CCC(tha)” ส าหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสัน้
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
จะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปล่ียนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี แ้นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชือ่ถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่
อันดับความน่าเชือ่ถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงที ่โดยปกต ิสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุ
ไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  
 



มูดีส์้ เรทติง้ การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหนี ้
Aaa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถู่กจัดอันดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมี
ความเส่ียงในระดับต า่มากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความน่าเชือ่ถือลง  
Aa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจดัอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความ
เส่ียงในระดับต ่ามากที่จะถูกลดอันดับความนา่เชือ่ถือลง 
A - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่ามคีวามน่าเชือ่ถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับ
ปานกลาง และมีความเส่ียงในระดับต า่ที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชือ่ถือลง  
Baa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ Baa ส่วนใหญม่ีตราสารหนีท้ีถู่กพิจารณาว่ามีความนา่เชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง 
และมีความเส่ียงในระดับปานกลางทีจ่ะถูกลดอันดบัความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็ง
ก าไรในตลาดได้ 
Ba - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีม่ีพืน้ฐานทีน่ าไปสู่การเก็งก าไรใน
ตลาดได้ และมีความเส่ียงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชื่อถือลง  
B - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งก าไรในตลาด 
และมีความเส่ียงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชือ่ถือลง  
Caa - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคณุภาพ Caa  ส่วนใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต า่ และมี
ความเส่ียงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดบัความนา่เชื่อถือลง 
Ca  - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มตีราสารหนีท้ีส่ร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิด
การผิดสัญญาช าระหนีม้าก 
C  - กองทุนตราสารหนีใ้นอันดบัคณุภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีเ่กิดการผิดสัญญาช าระหนีข้ึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะ
กลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 
หมายเหตุ - การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดบั อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคณุภาพกองทุนตัง้แตอั่นดับ Aa ถึง 
Caa   การก ากับด้วยเลข 1 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคณุภาพสูงทีสุ่ดในอันดบั
นัน้   การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคณุภาพปานกลางในอันดบั
นัน้   และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ากองทุนหรือผลิตภัณฑก์ารลงทุนประเภทอ่ืนทีค่ล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต ่าทีสุ่ดใน
อันดับนัน้ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) Aa3 (Moody)/BBB+ (S&P)/A (Fitch) - 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) A3 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวันที่  1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายงานชื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม  
บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนท์ (เอเซีย) ลิมิเต็ด  

รายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

N/A 

รายงานการด ารงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ  

-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทนุ
เกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http www.aberdeenstandard.com/Thailand 

http://www.aberdeenstandard.com/Thailand


กองทนุเป ิด อเบอรด์นี สแตนดารด์ เอเชีย แปซฟิิค เอคควติี้ ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวันที� 1 มกราคม ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2563 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัท
จัดการ ที่ http:// www.aberdeenstandard.com/Thailand 

การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

-ไม่มี-



รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
ล าดับที่ ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

 
 

 
 

 

 
 

 

นายออเสน การบริสทุธิ์ 

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 
นายอะนะ แพร่พพิฒัน์มงคล 

นางสาว เบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ 
นายปวริศ ศรีนวล 

 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลดีเดอร์ส 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ 
เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวล ู

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  เอเชีย แปซิฟิค  

เอคควิตี ้ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ บอนด์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้  

โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย ์ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์  

คอมพานี ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ 
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพือ่การออม 

      

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 



 
 

รายช่ือกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) 
14. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์ 
คอมพานี ฟันด์ (ABAGS) 

2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (ABSL) 
15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
(ABAPAC) 

3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (ABSM) 16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) 

4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น (ABTED) 17. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ (ABEG) 

5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC) 
18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 
(ABEHB) 

6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคมั ครีเอชัน่ (ABINC) 
19. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์      
(ABGEM) 

7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวล ู(ABV) 20. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) 

8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิตอล (ABFC) 
21. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทนิูตี ้ฟันด์ 
(ABJO) 

9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลีย้งชีพ  
(ABSC-RMF) 

22. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตี ้ฟันด์ 
(ABWOOF) 

10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคมั เพื่อการเลีย้งชีพ  
(ABSI-RMF) 

23. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตี ้
บอนด์ ฟันด์ (AEOB) 

11. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพื่อการเลีย้ง
ชีพ(ABAPAC-RMF) 

24. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน ส าหรับ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ABMM-MF PVD) 

12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทนุไทย เพ่ือการออม 
(ABTEMSSF) 

25. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ (ABFI-MF PVD) 

13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์ (ABAG) 
26. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม ส าหรับกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ (ABMI-MF PVD) 



 
 

สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

1. ปรับปรุงรายช่ือผู้สอบบัญชี โดยรายชื่อผู้สอบบญัชีทัง้หมด มีดงันี ้
นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  หรือนางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  หรือนายเทอดทอง เทพมงักร  หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท์ 02-645-0080 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

  การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้าง ต้น ยกเว้นกองทนุเปิด ล าดับที่ 12 (ABLTF) และ 
(ABLTF 70/30) 

2. เพิ่มเติมข้อความให้บุคคลอื่นสามารถเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  
ที่อยู ่:  179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท์: 0-2352-3377 โทรสาร: 0-2352-3379 
หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดบัที่ 6 (ABINC), 8 (ABFC) 11 (ABAPAC-RMF), 13 (ABLTF 70/30), 
15 (ABAG), 21 (ABIG) และ 22 (ABJO) 

3. เพิ่มรายช่ือบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของบริษัทจัดการ 

 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น ยกเว้นกองทนุเปิด ล าดบัที่ 5 (ABINC), 25 
(ABMM-MF PVD), 26 (ABFI-MF PVD) และ 27 (ABMI-MF PVD) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควตีิ�  ฟันด ์

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2563 
 
 



บริษทั พวี ีออดทิ จาํกัด  
100/19 ชั�น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี) ฟันด์ 

ความเห็น  

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี�  ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ% ง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน
เบ ็ด เสร็จ  และงบแสดงการเปลี%ยนแปลงสินทรัพยส์ุทธิสําหรับปี สิ�นสุดวนั เดียวก ัน  และหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที%สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี�  
ฟันด์ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน และการเปลี%ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดย
ถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ที%สมาคม
บริษทัจ ัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสําน ักงานคณะกรรมการกําก ับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที%กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที%เกี%ยวขอ้งกับการตรวจสอบ     
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื%นๆ ซึ% งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื%อวา่
หลกัฐานการสอบบญัชีที%ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื%อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอื/น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื%น ขอ้มูลอื%นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ% งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผูส้อบบญัชีที%อยูใ่นรายงานประจาํปีนั�น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที%ใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื%น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื%อมั%นต่อขอ้มูลอื%น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที%เกี%ยวเนื%องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื%นมีความขดัแยง้ที%มี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที%ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื%นมีการแสดงขอ้มูลที%
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื%อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื%อสารเรื%องดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื%อใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที%แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 



   2 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที%รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที%ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชี
สาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ที%สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเกี%ยวกบัการควบคุมภายในที%ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพื%อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที%ปราศจากการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื%อง การเปิดเผย
เรื%องที%เกี%ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื%อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื%องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที%จะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื%องต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั%นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ% งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื%อมั%นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื%อมั%นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัที%มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื%อ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี%ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี%ยงจากการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื%อตอบสนองต่อความเสี%ยงเหล่านั�น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที%เพียงพอและเหมาะสมเพื%อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี%ยงที%ไม่
พบข้อมูลที%ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ% งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี% ยงที% เกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เนื%องจากการทุจริตอาจเกี%ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที%ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที%เกี%ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื%อออกแบบวธีิการตรวจสอบที%เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื%อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที%ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที%เกี%ยวขอ้งซึ%งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

 





กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์ 6
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4, 5 1,178,591,832.61        1,130,291,426.11        
เงินฝากธนาคาร 19,878,462.09             32,518,549.11             
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,479.53                      3,140.25                      
จากการขายหน่วยลงทุน 2,106,245.53               14,777,275.43             

รายไดอ่ื้นคา้งรับ 5 1,452,247.22               1,387,927.20               
รวมสินทรัพย์ 1,202,030,266.98        1,178,978,318.10        

หน้ีสิน 6
เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 5 -                               24,116,400.00             
จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 63,466.99                    180,585.06                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 2,056,510.41               2,028,741.55               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 221.93                         471.04                         
หน้ีสินอ่ืน 53,200.14                    48,275.74                    

รวมหน้ีสิน 2,173,399.47               26,374,473.39             
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,199,856,867.51        1,152,603,844.71        

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 487,429,545.83           592,924,012.92           
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (642,337,894.73)          (534,890,334.65)          
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 1,354,765,216.41        1,094,570,166.44        
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,199,856,867.51        1,152,603,844.71        

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 24.6160                       19.4393                       
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 48,742,954.6141         59,292,401.3170         

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย ราคายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสิงคโปร์

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund * (SGD CLASS) 6,416,470.790      1,178,591,832.61  100.00           

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 753,067,479.63 บาท) 1,178,591,832.61  100.00           

* Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของกิจการ

ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่ น

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย ราคายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสิงคโปร์

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund * (SGD CLASS) 7,863,383.860    1,130,291,426.11  100.00              

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 917,952,511.53 บาท) 1,130,291,426.11  100.00              

* Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของกิจการ

ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่ น

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 6,351.57                   9,298.08                   

รายไดอ่ื้น 5, 7 16,098,674.58          16,155,940.29          

รวมรายได้ 16,105,026.15          16,165,238.37          

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 20,481,417.98          20,614,054.57          

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 351,110.05               353,383.80               

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,287,403.32            1,295,740.51            

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 61,200.00                 61,400.00                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 121,188.24               123,294.89               

รวมค่าใชจ่้าย 22,302,319.59          22,447,873.77          
ขาดทุนสุทธิ (6,197,293.44)          (6,282,635.40)          

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 53,207,857.76          23,819,658.21          

รายการก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 213,185,438.39        75,409,578.17          
รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 266,393,296.15        99,229,236.38          

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 260,196,002.71        92,946,600.98          

หกั ภาษีเงินได้ 3 (952.74)                     (471.04)                     
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 260,195,049.97        92,946,129.94          

บาท

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              7



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

2563 2562

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน 260,195,049.97 92,946,129.94

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 124,908,956.36 141,374,170.12        

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (337,850,983.53)      (246,916,969.33)      

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 47,253,022.80 (12,596,669.27)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 1,152,603,844.71     1,165,200,513.98     
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 1,199,856,867.51     1,152,603,844.71     

หน่วย

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 59,292,401.3170      65,244,541.1831      

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 6,057,053.8253        7,449,460.8844        

หกั  :  หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (16,606,500.5282)    (13,401,600.7505)    
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 48,742,954.6141      59,292,401.3170      

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              8
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิต้ี ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2548 มีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
5,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนน้
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ (สิงคโปร์) ช่ือ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund  บริหาร
และจดัการโดย Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited คิดเป็นอตัราเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

ในปีปัจจุบนังบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตัิทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองที่แนวปฏิบตัิทาง
บญัชีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงในการใชแ้นว
ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก กองทุนไดใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ดงันั้นกองทุนจึงไม่ปรับปรุงงบการเงินท่ีน าเสนอ
ในปีก่อน ซ่ึงเดิมจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 106 เร่ือง “การบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน”  

อยา่งไรก็ตาม การน าแนวปฏิบตัิทางบญัชีมาถือปฏิบตัิในปีปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เงินลงทุน     

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 
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ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย    

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง     

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกั
รายจ่าย 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกีย่วกบัการซื้อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี       

 บาท 

 2563  2562 

ซ้ือเงินลงทุน 22,182,630.35  56,788,945.80 

ขายเงินลงทุน 240,275,520.00  177,014,060.00 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืน ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562               
มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 20,481,417.98  20,614,054.57  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,287,403.32  1,295,740.51  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited 

ซ้ือเงินลงทุน 22,182,630.35  56,788,945.80  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 240,275,520.00  177,014,060.00  ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น 16,097,754.37  16,155,940.29  ดูหมายเหตุ 7 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 บาท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,844,218.95  1,818,374.34 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 115,922.30  114,297.81 

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund    

เงินลงทุน 1,178,591,832.61  1,130,291,426.11 

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited    

รายไดอ่ื้นคา้งรับ 1,452,247.22  1,387,927.20 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  24,116,400.00 
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6. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเ งินท่ีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด)       
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  1,178,591,832.61  -  1,178,591,832.61 
 

 บาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  1,130,291,426.11  -  1,130,291,426.11 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ  

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  1,178,591,832.61  1,178,591,832.61 
เงินฝากธนาคาร 19,878,462.09  -  -  19,878,462.09 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  1,479.53  1,479.53 
ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  2,106,245.53  2,106,245.53 
รายไดอ่ื้นคา้งรับ -  -  1,452,247.22  1,452,247.22 

หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน - 
 

- 
  

63,466.99 
  

63,466.99 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  2,056,510.41  2,056,510.41 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  221.93  221.93 
หน้ีสินอ่ืน -  -  53,200.14  53,200.14 

 
 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  1,130,291,426.11  1,130,291,426.11 

เงินฝากธนาคาร 32,518,549.11  -  -  32,518,549.11 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  3,140.25  3,140.25 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน -  -  14,777,275.43  14,777,275.43 

รายไดอ่ื้นคา้งรับ -  -  1,387,927.20  1,387,927.20 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

หน้ีสินทางการเงิน       

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  24,116,400.00  24,116,400.00 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน - 

 

- 

  

180,585.06 

  

180,585.06 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  2,028,741.55  2,028,741.55 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  471.04  471.04 

หน้ีสินอ่ืน -  -  48,275.74  48,275.74 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง
การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น  
กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้ าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้น
อตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

  ดอลลาร์สิงคโปร์ 

รายการ  2563  2562 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  52,066,452.23  50,805,323.12 

รายไดอ่ื้นคา้งรับ  64,155.68  62,385.76 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน  -  1,080,000.00 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดังกล่าวอาจ          
มีผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงได ้
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การบริหารความเส่ียง    

ผูบ้ริหารของ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และกองทุนมี
นโยบายกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของกิจการในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่น 

7. รายได้อืน่   

รายไดอ่ื้นรวมเงินจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการจาก Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited ให้กบักองทุน
ในลกัษณะของ Rebate Fee ในอตัรา 1.50% ต่อปีของเงินลงทุนตามราคาตลาดในหน่วยลงทุนของ Aberdeen Standard 
Pacific Equity Fund โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund 

8. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2564 
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