
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกรท 
รายงานประจาํปี 

1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน อเบอรด์ีน (ประเทศไทย) จาํกัด  

ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 

 



 
 

 

รายละเอียดของกองทนุ 

 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรพัย์และหรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือที่เก่ียวข้องกับตราสารแห่งทนุ โดยลงทนุระยะ

ปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมี

ปัจจัยพืน้ฐานดี โดยจะลงทุนเพ่ือให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ส่วนที่

เหลือจะลงทนุในตราสารการเงินอ่ืนๆ 

 

นโยบายเงินปันผล   โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ แต่จะนาํผลกาํไรไปลงทนุต่อเพ่ือใหเ้กิดรายได้

เพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยปี 2565 มุมองตลาดตราสารทุนไทยปี 2566 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มขึน้ 3.51% สูงกว่าตลาดหุน้หลกัทั่วโลก เป็นผลมา
จากการฟ้ืนตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย น  าโดยภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว  ในทางกลบักันตลาดหุน้ของ
ประเทศที่พฒันาแลว้ต่างปรบัตวัลงที่ราวๆ 20% เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากมรสุมต่างๆ ทัง้ความกดดนัดา้นภาวะเงิน
เฟอ้ วิกฤตการณ์พลงังานที่เกิดจากสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน การปรบัเพิ่มอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ
ที่สงูกว่าคาด และนโยบายโควิดเป็นศนูยข์องจีนที่ท  าใหปั้ญหาดา้นอปุสงคแ์ละห่วงโซ่อปุทานรุนแรงขึน้ไปอีก ประเทศไทย
ก้าวขา้มผ่านมรสมุนีไ้ปได้จากการเปิดประเทศได้ส  าเร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ในขณะที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย
ทยอยเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบาย รวมทัง้หมด 0.75% มาอยู่ที่ 1.25% เพื่อต่อสูก้ับเงินเฟอ้ รวมไปถึงการยกเลิกนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ เช่น การผ่อนปรนเรื่องอตัราส่วนสินเชื่อต่อราคาบา้นส าหรบัสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

ผลตอบแทนของตลาดหุน้ไทยนัน้ไดร้ับการสนับสนนุจากการหมนุเวียนของเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดพัฒนา
แลว้และเอเชียเหนือมาทีอ่าเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มียอดเงินทนุต่างชาติไหลเขา้สทุธิมากถึง 203,000 ลา้น
บาท สงูเป็นประวติัการณ์และสงูสดุในเอเชีย ในขณะที่เงินทนุไหลออกจากกองทนุในประเทศเป็นจ านวน 154,000 ลา้น
บาทสทุธิ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ท  าผลตอบแทนได้ดี ได้แก่ กลุ่ม ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+58.96%) น าโดย  DELTA 
(+102.31%) ตามมาด้วยกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ (+36.29%) กลุ่มการแพทย์ (+28.27%) กลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (+16.71%) และกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส ์(+13.19%) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ตอบแทนไม่ดี ได้แก่ 
กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ ์(-17.98%) กลุ่มเงินทนุและหลกัทรพัย ์(-14.87%) กลุ่มประกันภยัและประกันชีวิต (-13.71%) และ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (-11.01%) ในขณะที่กลุม่ที่มีน  า้หนกัในดชันีตลาดทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมากถึง 
22% ของมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดอย่างกลุ่มพลังงานและสาธารณปูโภค ให้ผลตอบแทนบวก 5.70% น าโดย
บริษัทน  า้มนัและก๊าซ 

เรายงัคงมีมมุมองบวกต่อตลาดหุน้ไทย เนื่องดว้ยปัจจยัหลกั 3 อย่างที่จะเกิดขึน้ในครึ่งแรกของปี หนึ่ง คือ การ
เติบโตของเศรษฐกิจจะยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยอตัราเติบโตของ GDP ถกูคาดการณ์ไวท้ี่ 3.6% ส าหรบัปี 2566 เทียบกับ 
3.3% ส าหรับปี 2565 สอง คือ แรงสนับสนนุจากเงินทุนต่างชาติที่น่าจะยังมีเขา้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะค่าเงินบาทที่มี
แนวโน้มที่จะแข็งตัวเพิ่มขึน้จากดุลบัญชีเดินสะพดัที่ก าลงัจะกลบัมาเกินดลุ เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโต
มากกว่าสองเท่าและตน้ทนุดา้นพลงังานน าเขา้ที่ถกูลง สาม คือ การเลือกตัง้ทั่วไปที่น่าจะเกิดขึน้ในเดือนพฤษภาคม 2566 
จะกระตุ้นใหเ้กิดการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าต่างจงัหวัด อีกทั้งตามสถิติที่ผ่านมา ดัชนี
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกสามเดือนก่อนเกิดการเลือกตัง้ 

ในแง่ของมูลค่าตลาด ดัชนีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซือ้ขายอยู่ที่ 15.8 เท่าของอัตรา P/E ปี 2566 ซึ่ง
ตลาดประเมินอตัราการเติบโตของก าไรไวท้ี่ 2.6% และอตัราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 2.8% โดยดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยยงัซือ้ขายอยู่ที่ส่วนลด 10% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยยอ้นหลงัสิบปี 



 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
28 กุมภาพนัธ์ 2566 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท  
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท อนัมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดย
ถูกต้องตามท่ีควร ตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                               (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
    
 
 
 



ผลการดาํเนินงาน 

ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2565  มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ   2,598,080,401.45 บาท   มูลค่าหน่วยลงทุน  108.8874 บาท/หน่วย 

 
 

อตัราเฉลีย่ตอ่ปีสาํหรบัผลการดาํเนินงานท่ีแสดงในช่วงเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอรด์ีน  (ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหต ุ   

ตวัชีว้ดั :  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์

ผลการดาํเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

ทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 



ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 48,973,010.49                                            1.87                                                 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 839,537.46                                                 0.03                                                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,078,303.54                                              0.12                                                 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน -                                                              -                                                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 169,565.53                                                 0.01                                                 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 53,060,417.02 2.03                                                 

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 2,615,805,181.79

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน ส าหรับรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที ่01 มกราคม 2565 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2565

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี โกรท



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี โกรท

ค่านายหน้า ส าหรับรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 01 มกราคม 2565 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

ช่ือบริษทันายหน้า จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 413,644.30                                                23.47                                                       

บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 392,314.79                                                22.26                                                       

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 385,951.25                                                21.89                                                       

บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 341,433.30                                                19.37                                                       

บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 188,654.12                                                10.70                                                       

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 40,775.69                                                  2.31                                                         

รวมค่านายหน้าทั้งหมด 1,762,773.45 100.00                                                     



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนหน่วย (หุ้น) จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม %

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 814,400.000000 24,432,000.00 0.94

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2,862,936.000000 92,329,686.00 3.55

ธุรกิจการเงิน

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 551,700.000000 81,651,600.00 3.14

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 977,100.000000 144,122,250.00 5.55

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 735,600.000000 54,250,500.00 2.09

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 1,394,700.000000 149,232,900.00 5.74

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 148,160.000000 14,704,880.00 0.57

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 342,300.000000 62,298,600.00 2.40

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1,893,300.000000 16,755,705.00 0.64

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 608,900.000000 42,014,100.00 1.62

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 155,000.000000 28,752,500.00 1.11

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6,783,100.000000 16,957,750.00 0.65

บรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 715,290.000000 40,771,530.00 1.57

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,684,700.000000 56,858,625.00 2.19

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,559,100.000000 110,696,100.00 4.26

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 7,103,900.000000 70,328,610.00 2.71

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16,288,500.000000 66,457,080.00 2.56

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1,598,700.000000 63,548,325.00 2.45

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,144,800.000000 118,500,200.00 4.56

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 693,600.000000 122,420,400.00 4.71

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,709,800.000000 90,100,850.00 3.47

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,928,800.000000 39,288,000.00 1.51

บริการ

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2,391,500.000000 163,219,875.00 6.28

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7,094,317.000000 109,961,913.50 4.23

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 1,194,900.000000 55,861,575.00 2.15

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,934,372.000000 110,529,932.80 4.25

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 4,313,700.000000 125,097,300.00 4.82

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 75,300.000000 15,963,600.00 0.61

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 2,184,700.000000 36,921,430.00 1.42

บริการเฉพาะกิจ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) 262,100.000000 5,032,320.00 0.19

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 1,586,000.000000 79,696,500.00 3.07

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1,953,300.000000 146,497,500.00 5.64

เทคโนโลยี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 24,000.000000 19,920,000.00 0.77

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 561,300.000000 109,453,500.00 4.21

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 309,900.000000 9,994,275.00 0.38

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 2,032,800.000000 22,564,080.00 0.87

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,019,700.000000 26,512,200.00 1.02

รวม หุ้นสามัญ 2,543,698,192.30 97.91

เงินฝากออมทรัพย์



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนหน่วย (หุ้น) จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม %

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง 772,891.51 0.03

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6,042,351.15 0.23

รวม เงินฝากออมทรัพย์ 6,815,242.66 0.26

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ 50,711,532.98 1.95

รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ 50,711,532.98 1.95

สินทรัพย์อื่น 2,470,911.74 0.10

หนี้สินอื่น (5,754,629.14) (0.22)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 2,597,941,250.54 100.00



นิยามอันดับเครดิต 
ทริสเรทติง้ ใชส้ญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจัดอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเริ่ม
จาก AAA ซึ่งเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต ่าสดุ โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
และแต่ละสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้
AAA อนัดับเครดิตสงูสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑส์ูงสดุ และ
ไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ       
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบั AAA      
A มีความเสี่ยงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑ์สงู แต่อาจไดร้ับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า      
BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑท์ี่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบัสงูกว่า     
BB   มีความเสี่ยงในระดบัสงู บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ไม่เพียงพอ   
B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มอ่ืนๆ       
C  มีความเสี่ยงในการผิดนดัช  าระหนีสู้งที่สดุ บริษัทไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยตอ้งอาศัยเง่ือนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ช าระหนีไ้ด ้      
D  เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัช  าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด  
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ  าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับ
เครดิตภายในระดบัเดียวกัน 
 
ฟิทช ์เรทติง้  
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส าหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนีจ้ะมอบใหก้ับอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอ้ยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรฐับาล  
AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้นีต่้างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นที่ไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย  
 



A(tha)  
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหล่านีม้ากกว่าตราสารอ่ืนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงูกว่า  
BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี มีความ
เป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกว่าตราสารหนีอ่ื้นที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู
กว่า  
BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศไทย  การช าระหนีต้ามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการช าระหนีคื้นตามก าหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
B(tha)  
'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต ่าอย่างมีนัยส  าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอ่ื้นๆในประเทศไทย การปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของตราสารหนีแ้ละขอ้ผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมั่นคงยงัจ  ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านั้น 
และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนดอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอนขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อนัดบัความน่าเชื่อถือเหล่านีแ้สดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอ้ผูกพนัทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  
D(tha)  
อนัดบัความน่าเชื่อถือเหล่านี ้จะถกูก าหนดใหส้  าหรบัองคก์รหรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลงัอยู่ในภาวะผิดนดัช  าระหนี ้ในปัจจบุนั  
 
อันดับความน่าเชื่อถือระยะส้ันส าหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสาร
หรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใตอ้ันดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื่อถือนี ้
จะมอบให้ส  าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอ้ยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้ับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค า้ประกันโดยรฐับาล  ในกรณีที่มีระดบัความน่าเชื่อถือสงูเป็น
พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ก าหนด  
F2(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนีอ่ื้นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื่อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่สงูกว่า  



F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี ้ตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน  อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้ังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัที่สงูกว่า   
B(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนีด้งักล่าวจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสงู  เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูอ้อกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กับสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้  
D(tha)  
แสดงถึงการผิดนดัช  าระหนีท้ี่ไดเ้กิดขึน้แลว้หรือก าลงัจะเกิดขึน้  
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะส้ันส าหรับประเทศไทย  
เครื่องบ่งชีพ้ิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอนัดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ส  าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอนัดับความน่าเชื่อถือขัน้หลัก  ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุ
สญัลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวส  าหรบัอนัดับความน่าเชื่อถืออันดบั “AAA(tha)” หรืออันดบัที่ต  ่ากว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอันดับ
ความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส  าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สญัญาณการปรบัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
จะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้กัลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดท้ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดังกล่าว  สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโนม้ในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหต้  ่าลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน”์ ในกรณีที่
อนัดบัความน่าเชื่อถืออาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ปรบัลงหรือคงที่ โดยปกติ สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถกูระบุ
ไวส้  าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  
 
มูดีส้ ์เรทติง้ การจดัอนัดบัคณุภาพกองทนุตราสารหนี ้
Aaa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมี
ความเสีย่งในระดบัต ่ามากที่สดุที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง 
Aa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในระดบัสงู และมีความ
เสี่ยงในระดบัต ่ามากที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เชื่อถือลง 
A - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถ่กูพิจารณาว่ามีความนา่เชื่อถืออยู่ในระดบัสงูกวา่ระดบั
ปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดบัต ่าที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง 



Baa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัปานกลาง 
และมีความเสีย่งในระดบัปานกลางที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เชื่อถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการที่น  าไปสู่การเก็ง
ก าไรในตลาดได ้
Ba - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่มีพืน้ฐานทีน่  าไปสู่การเก็งก าไรใน
ตลาดได ้และมีความเสีย่งในระดบัสงูพอสมควรที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เชื่อถือลง  
B - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีถ่กูพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สรา้งการเก็งก าไรในตลาด 
และมีความเสีย่งในระดบัสงูที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลง  
Caa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Caa  ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในระดบัต ่า และมี
ความเสีย่งในระดบัสงูมากทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เชื่อถือลง 
Ca  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ี่สรา้งการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ที่จะเกิด
การผิดสญัญาช าระหนีม้าก 
C  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท้ีเ่กิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แลว้ และมีโอกาสนอ้ยที่จะ
กลบัมาช าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ได ้
หมายเหต ุ- การเพิม่เติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อทา้ยอนัดบัคณุภาพกองทนุตัง้แต่อนัดบั Aa ถึง 
Caa   การก ากับดว้ยเลข 1 แสดงวา่กองทนุหรือผลิตภณัฑก์ารลงทนุประเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบั
นัน้   การก ากับดว้ยเลข 2 แสดงว่ากองทนุหรือผลิตภณัฑก์ารลงทนุประเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอนัดบัคณุภาพปานกลางในอนัดบั
นัน้   และการก ากับดว้ยเลข 3 แสดงวา่กองทนุหรือผลิตภณัฑก์ารลงทนุประเภทอ่ืนที่คลา้ยกัน มีอนัดบัคณุภาพต ่าที่สดุใน
อนัดบันัน้ 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) Aa3 (Moody)/A+ (S&P) - 
ธนาคารยโูอบี จ  ากัด (มหาชน) A3 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2565 
 

อันดับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)  

 

 คู่สัญญา 
อันดับความน่าเชื่อถือโดย 
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือโดย 
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) Baa1(Moody)/ BBB (S&P)/ BBB (Fitch)  AA+(Fitch) 
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)    Aa3 (Moody)/A+ (S&P) - 

ขอ้มลู ณ 31 ธันวาคม 2565 
 



กองทุนเปิด อเบอรด์ีน โกรท 

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2565     

 

 

    

รายงานช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 

 

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 26.32% 

 

 

รายงานการดาํรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมและรายงานการถือหน่วยลงทนุ

เกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่บรษัิทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษัิทจัดการที่   https://www.abrdn.com/th-th/investor 

 

https://www.abrdn.com/th-th/investor


กองทุนเปิด อเบอรด์ีน โกรท 

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2565     

 

 
การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน  

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บรษัิทมีการรบับทวิจยัและบทวิเคราะห ์ผ่านทาง MiFID II จงึไม่มีการรบั

ผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft Commission) 
 

 

 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ทิธิออกเสยีงไดท้ี่ Website ของบรษัิท

จดัการ ที่  https://www.abrdn.com/th-th/investor 

 
 
 

 

การรับชําระหนีด้้วยทรัพยส์ินอ่ืน 

 
-ไม่มี- 

 

https://www.abrdn.com/th-th/investor


รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน อเบอรด์ีน  (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

ล ำดบัที ่ ชื่อ/นำมสกุล ชื่อกองทนุรวมที่รบัผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
 
 

 

 
 

 

 

นำยพงคธ์ำริน ทรพัยำนนท ์
นำงสำวดรุณรตัน ์ภิยโยดิลกชยั 
นำงสำวดวงธิดำ แซ่แต ้
นำยวรพจน ์ลีลำวิชิตชยั 
นำงสำวพรพิชญ์ เต็งไตรสรณ ์
 
 
 
 
 
 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น แคช ครีเอชั่น 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น อินคมั ครีเอชั่น 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น แวล ู

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกรท 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมำรท์อินคมั เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมำรท์แคปปิตอล เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น สยำมลีดเดอรส์ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น หุน้ระยะยำว 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมอล-มิดแค็พ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น หุน้ระยะยำว 70/30 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตรำสำรตลำดเงิน ส  ำหรบักองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตรำสำรตลำดเงิน ส  ำหรบักองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น  แบบผสม ส  ำหรบักองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตรำสำรทนุไทย เพื่อกำรออม 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล ซสัเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ยโูรเป้ียน ซสัเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น อีเมอรจ์ิง้ ออพพอรท์นูิตีส้ ์บอนด ์ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล อีเมอรจ์ิง้ โกรท ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ออล ไชน่ำ ซสัเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น อเมริกัน โกรท ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น อินเดีย โกรท ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น เจแปนนีส  ซสัเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ยโูร ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร ์คอมพำนี ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล ไดนำมิค ดีวิเด็น ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี ้ฟันด ์

- กองทนุเปิด อเบอรดี์น ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ 
 

ขอ้มลูระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม 2565 – 31 ธันวำคม 2565 



 
 

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน 

1. กองทนุเปิด อเบอรดี์น แคช ครีเอชั่น (ABCC) 
16. กองทนุเปิด อเบอรดี์น เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด ์
(ABAPAC-M) 

2. กองทนุเปิด อเบอรดี์น อินคมั ครีเอชั่น (ABINC-M) 
17. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล ซสัเทนเนเบิล  
เอคควิตี ้ฟันด ์(ABWOOF) 

3. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น (ABTED) 
18. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ยโูรเป้ียน ซสัเทนเนเบิล  
เอคควิตี ้ฟันด ์(ABEG) 

4. กองทนุเปิด อเบอรดี์น แวล ู(ABV) 
19. กองทนุเปิด อเบอรดี์น อีเมอรจ์ิง้ ออพพอรท์นูิตี ้บอนด ์ฟันด ์
(AEOB) 

5. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกรท (ABG) 
20. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล อีเมอรจ์ิง้ โกรท ฟันด ์
(ABGEM) 

6. กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมารท์อินคมั เพื่อการเลีย้งชีพ 
(ABSI-RMF) 

21. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ออล ไชน่า ซสัเทนเนเบิล  
เอคควิตี ้ฟันด ์(ABCG-M) 

7. กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมารท์ แคปปิตอล  
เพื่อการเลีย้งชีพ  (ABSC-RMF) 

22. กองทนุเปิด อเบอรดี์น อเมริกัน โกรท ฟันด ์(ABAG) 

8. กองทนุเปิด อเบอรดี์น สยาม ลีดเดอรส์ (ABSL) 23. กองทนุเปิด อเบอรดี์น อินเดีย โกรท ฟันด ์(ABIG) 

9. กองทนุเปิด อเบอรดี์น หุน้ระยะยาว (ABLTF) 
24. กองทนุเปิด อเบอรดี์น เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ 
เพื่อการเลีย้งชีพ (ABAPAC-RMF) 

10. กองทนุเปิด อเบอรดี์น สมอล-มิด แค็พ (ABSM) 
25. กองทนุเปิด อเบอรดี์น เจแปนนีส  ซสัเทนเนเบิล เอคควิตี ้
ฟันด ์(ABJO) 

11. กองทนุเปิด อเบอรดี์น หุน้ระยะยาว 70/30  
(ABLTF 70/30) 

26. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ยโูร ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์(ABEHB) 

12. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตราสารตลาดเงิน ส  าหรบักองทนุ
ส  ารองเลีย้งชีพ (ABMM MF-PVD) 

27. กองทนุเปิด อเบอรดี์น อเมริกัน โกรท สมอลเลอร ์ 
คอมพานี ฟันด ์(ABAGS-M) 

13. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตราสารหนี ้ส  าหรบักองทนุส  ารอง-
เลีย้งชีพ (ABFI-MF PVD) 

28. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด ์ 
(ABGS-M) 

14. กองทนุเปิด อเบอรดี์น แบบผสม ส  าหรบักองทนุส  ารอง
เลีย้งชีพ (ABMI-MF PVD) 

29. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ 
(ABGDD-M) 

15. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ตราสารทนุไทย เพื่อการออม 
(ABTEMSSF-M) 

30. กองทนุเปิด อเบอรดี์น โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี ้ฟันด์ 
(ABINNO-M) 

 
31. กองทนุเปิด อเบอรดี์น ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ 
(ABPCAP-M) 

 



 
 

สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ส่วนข้อผูกพัน) 

ปรับปรุงรายการหัวข้อในข้อผกูพันของกองทุนรวมตามข้อก าหนดของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ซึ่งมีวัตถปุระสงคใ์ห้โครงการจัดการกองทุนรวมมีการเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ  าเป็น โดยข้อมูลรายชื่อผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกน  าออกจากหัวข้อในข้อผูกพัน และน าไปเปิดเผยไว้ในหนังสือชี ้ชวน
ส่วนขอ้มลูกองทนุรวม (หนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม) ของกองทนุแทนการ 
 

แก้ไขโครงการในเร่ืองนี้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างตน้ 
 

 









































กองทุนเปิด อเบอร์ดนี โกรท 

รายงานคร่ึงปี 

1 มกราคม 2565 – 30 มถุินายน 2565

ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จาํกัด  

ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 



 
 

 

รายละเอียดของกองทุน 

 

นโยบายการลงทุน     ลงทนุในหลกัทรัพย์และหรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือท่ีเก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะ

ปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมี

ปัจจัยพืน้ฐานดี โดยจะลงทุนเพ่ือให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ส่วนท่ี

เหลอืจะลงทนุในตราสารการเงินอ่ืนๆ 

 

นโยบายเงนิปันผล   โครงการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพ่ือให้เกิดรายได้

เพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยคร่ึงปีแรกของปี 2565 และแนวโน้ม 

 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตวัลง 3.84% ในคร่ึงปีแรกของปี 2565 จากปัจจยัหลกั 
3 อยา่ง เร่ิมจากความเส่ียงด้านอตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้จากอปุสงค์ท่ีมากขึน้และความตงึตวัด้านห่วง
โซ่อปุทานท่ีกดดนัให้ธนาคารกลางสหรัฐฯเร่งปรับอตัราดอกเบีย้เพิ่มเร็วกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้  
ตามมาด้วยปัจจยัด้านสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนท่ีท าให้ราคาน า้มนัเบรนท์พุ่งขึน้ไปแตะ 139 
ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัท่ีสงูสดุในรอบ 13 ปี สร้างความกดดนัเพิ่มเติมตอ่อตัราเงิน
เฟ้อ และสดุท้าย คือ การท่ีนโยบายของโควิดเป็นศนูย์ของจีนท าให้ปัญหาด้านการหยดุชะงกัของ
หว่งโซอ่ปุทานรุนแรงขึน้ 

 ในแง่ผลตอบแทนของแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม กลุม่การทอ่งเท่ียวให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุมากถึง 
25.47% เน่ืองจากโครงการ Test & Go ท่ีถกูน ากลบัมาใช้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 และการเปิด
ประเทศอยา่งเตม็รูปแบบในเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงแม้วา่จะมีการระบาดของโอมิครอนก็ตาม 
สว่นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีให้ผลตอบแทนดีเป็นล าดบัสอง คือ กลุม่การแพทย์ท่ีปรับตวัเพิ่มถึง 
14.59% จากรายได้ท่ีเก่ียวข้องกบัโควิด-19 ท่ีดีกวา่คาดและการทยอยฟืน้ตวัของการทอ่งเท่ียวเชิง
การแพทย์ ตามมาด้วยกลุม่ขนสง่และโลจิสตกิส์ +8.05% และอาหารและเคร่ืองดื่ม +0.75% 
กลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากนีใ้ห้ผลตอบแทนเป็นลบ โดยกลุม่ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผลตอบแทนแยส่ดุตดิลบ 23.17% จากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯทา่มกลางอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรท่ีเพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้มลูคา่พืน้ฐานของหุ้นแบบ Growth 
นา่สนใจน้อยลง นอกจากนีก้ลุม่อตุสาหกรรมอ่ืนท่ีได้ผลกระทบจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรท่ี
สงูขึน้ เชน่ เงินทนุและหลกัทรัพย์ให้ผลตอบแทนลบ 11.86% และ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนลบ 6.30% ถึงแม้วา่กลุม่อตุสาหกรรมท่ี
มีสดัสว่นน า้หนกัมากถึง 22% ของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งพลงังานและ
สาธารณปูโภคจะปรับตวัลง 1.33% แตก็่ยงัให้ผลตอบแทนสงูกวา่ตลาด เน่ืองจากราคาน า้มนัท่ี
สงูขึน้ ถึงแม้วา่กลุม่สาธารณูปโภคบางกลุม่จะมีต้นทนุก๊าซท่ีสงูขึน้ก็ตาม 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดอ่ืนในเอเชียท่ีไมร่วมญ่ีปุ่ น ประเทศไทยให้ผลตอบแทนดีกวา่และเป็นหนึง่
เป็นประเทศไมก่ี่แหง่ท่ีมีเงินทนุไหลเข้าสทุธิจากนกัลงทนุตา่งชาติ ถึงแม้วา่กองทนุในประเทศจะมี
แรงขายสทุธิ 89,000 ล้านบาท ซึง่มีการขายคืนของกองทนุรวมระยะยาวมลูคา่ 22,000 ล้านบาท
รวมอยู่ด้วย แรงซือ้สทุธิถึง 113,000 ล้านบาทจากนกัลงทนุตา่งชาตก็ิชว่ยพยงุตลาดไว้ โดยเฉพาะ
ในกลุม่หุ้นขนาดใหญ่ 

 เรายงัคงมีมมุมองบวกตอ่ตลาดไทยในเดือนท่ีเหลือของปีนี ้ เพราะการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจอยา่ง
ตอ่เน่ือง และปัจจยับวกจากจ านวนนกัทอ่งเท่ียวในชว่งฤดกูาลท่องเท่ียวของปี 



 ภาพรวมผลประกอบการคร่ึงปีแรกของบริษัทจดทะเบียนคอ่นข้างดี และตลาดได้ปรับประมาณการ
ก าไรตอ่หุ้นของดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยขึน้ 12.2% ส าหรับปี 2565 และ 4.3% 
ส าหรับปี 2566 ท าให้อตัราการเตบิโตของก าไรตอ่หุ้นเพิ่มมาท่ี +8.7% ในปี 2565 และ +6.0% ใน
ปี 2566 ถ้าก าไรตอ่หุ้นในปีนีส้ามารถเตบิโตได้มากถึง 8.7% จริง ระดบัก าไรตอ่หุ้นของตลาดจะ
เพิ่มจากชว่งก่อนโควิดเพียงแค ่17% แปลวา่อตัราการเตบิโตนา่จะยงัคงมีตอ่เน่ืองไปถึงปี 2566 

 สว่นด้านมลูคา่พืน้ฐานของตลาดนัน้ ในขณะนีด้ชันีก าลงัซือ้ขายอยูท่ี่ P/E ระดบั 15.8 เทา่ ส าหรับ
ปี 2565 และ 14.9 เทา่ ส าหรับปี 2566 ซึง่ยงัคงนา่สนใจเม่ือเทียบกบัคา่เฉล่ียห้าปีย้อนหลงัท่ี 15.6 
เทา่ 

  



 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
25 สิงหาคม 2565 

 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท  
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท อนัมีบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่าเช่ือถือได ้แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัว่าเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบั
รายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระท า หรือการละเลยท่ีเกิดขึ้นอนัเก่ียวข้องกับ
รายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการโดย
ถูกต้องตามท่ีควร ตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 
  
 
                                                                              (Thierry Tassenoey     คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 

             Citibank N.A. 
        ผูดู้แลผลประโยชน์กองทนุรวม 
    
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 2,519,945,232.07 บาท มลูคา่หนว่ยลงทนุ 102.7501 บาท/ หนว่ย 

 
อตัราเฉลีย่ตอ่ปีส าหรับผลการด าเนินงานท่ีแสดงในช่วงเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน  (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต ุ   
ตวัชีว้ดั :  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์ 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องที่ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 



ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 24,958,150.46                           0.93                                                

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 427,854.12                                0.02                                                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,568,798.06                             0.06                                                

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน -                                            -                                                  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 82,190.77                                  0.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 27,036,993.41 1.01                                                

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 2,686,607,369.60

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน ส าหรับรอบคร่ึงปีบัญชี

ตั้งแต่วันที ่01 มกราคม 2565 ถึงวันที ่30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

ค่านายหน้า ส าหรับรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มถุินายน 2565

ช่ือบริษทันายหน้า จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 223,889.13                                               24.79                                                           

บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 201,221.20                                               22.27                                                           

บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินำคินภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 180,933.37                                               20.02                                                           

บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 144,334.74                                               15.97                                                           

บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 112,420.09                                               12.44                                                           

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 40,775.69                                                 4.51                                                             

รวมค่านายหน้าทั้งหมด 903,574.22 100.00                                                         



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนหน่วย (หุ้น) จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม %

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2,633,236.000000 89,530,024.00 3.55

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 2,373,600.000000 81,295,800.00 3.23

ธุรกิจการเงิน

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,800.000000 13,938,400.00 0.55

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 977,100.000000 147,053,550.00 5.84

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 735,600.000000 45,607,200.00 1.81

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 1,394,700.000000 145,048,800.00 5.76

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 148,160.000000 13,112,160.00 0.52

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 342,300.000000 59,046,750.00 2.34

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2,438,600.000000 27,312,320.00 1.08

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 347,800.000000 25,476,350.00 1.01

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 1,935,015.000000 56,599,188.75 2.25

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 155,000.000000 27,822,500.00 1.10

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13,156,600.000000 56,836,512.00 2.26

บรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 1,166,790.000000 64,756,845.00 2.57

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,407,400.000000 41,166,450.00 1.63

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 288,100.000000 107,749,400.00 4.28

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1,559,100.000000 95,105,100.00 3.77

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5,674,900.000000 47,385,415.00 1.88

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16,076,600.000000 49,194,396.00 1.95

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1,410,600.000000 49,371,000.00 1.96

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2,122,500.000000 98,696,250.00 3.92

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 898,500.000000 143,310,750.00 5.69

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,709,800.000000 92,133,200.00 3.66

บริการ

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2,528,200.000000 151,692,000.00 6.02

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7,094,317.000000 90,097,825.90 3.58

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 1,194,900.000000 60,342,450.00 2.39

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5,586,972.000000 102,800,284.80 4.08

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 5,195,800.000000 129,895,000.00 5.15

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 1,032,400.000000 15,898,960.00 0.63

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2,125,200.000000 150,889,200.00 5.99

เทคโนโลยี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 41,600.000000 13,852,800.00 0.55

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 561,300.000000 109,172,850.00 4.33

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 88,900.000000 3,733,800.00 0.15

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 2,032,800.000000 23,783,760.00 0.94

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,019,700.000000 27,022,050.00 1.07

รวม หุ้นสามัญ 2,456,729,341.45 97.49

เงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง 772,298.98 0.03

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6,038,533.23 0.24

รวม เงินฝากออมทรัพย์ 6,810,832.21 0.27



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ จำนวนหน่วย (หุ้น) จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายุติธรรม %

เงินฝากเพื่อดำเนินการ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ 59,708,362.25 2.37

รวม เงินฝากเพื่อดำเนินการ 59,708,362.25 2.37

สินทรัพย์อื่น 1,870,849.09 0.07

หนี้สินอื่น (5,174,152.93) (0.21)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 2,519,945,232.07 100.00



นิยามอันดับเครดิต 
ทริสเรทติง้ ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเร่ิม
จาก AAA ซึ่งเป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ่งเป็นอนัดบัต ่าสดุ โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
และแตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้
AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ       
AA มีความเสีย่งต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบั AAA  

A มีความเสีย่งในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่  

BBB มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่     
BB   มีความเสีย่งในระดบัสงู บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ไมเ่พียงพอ   
B  มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ บริษัทไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศยัเง่ือนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ช าระหนีไ้ด้   

D  เป็นระดบัท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบั
เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 

ฟิทช์ เรทติง้  
อันดับความน่าเชื่อถอืระยะยาวส าหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์  โดยอนัดบั
ความนา่เช่ือถือนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่มีความเสีย่ง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล  



AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบัความ
นา่เช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้นีต้่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุ
ของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย  
A(tha)  
'A' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี การ
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทที่สงูกวา่  
BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี มีความ
เป็นไปได้มากวา่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทที่สงู
กวา่  
BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การช าระหนีต้ามเง่ือนไข
ของตราสารเหลา่นีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไมแ่นน่อนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไมแ่นน่อนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
B(tha)  
'B' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต ่าอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีอ้ื่นๆในประเทศไทย  การปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของตราสารหนีแ้ละข้อผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจบุนั แต่ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ 
และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนดอยา่งตอ่เนื่องนัน้ไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อนัดบัความนา่เช่ือถือเหลา่นีแ้สดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและการพฒันา
ทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  
D(tha)  
อนัดบัความนา่เช่ือถือเหลา่นี ้จะถกูก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึง่ก าลงัอยูใ่นภาวะผิดนดัช าระหนีใ้นปัจจบุนั  

อันดับความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย 
F1(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช์  โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนี ้
จะมอบให้ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั 



และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็น
พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ก าหนด  
F2(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้
ออกตราสารหนีอ้ื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือดงักลา่วยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที่ได้รับการจดั
อนัดบัความนา่เช่ือถือที่สงูกวา่  
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั  อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้งักลา่วจะมี
ความไมแ่นน่อนมากขึน้ไปตามความเปลยีนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่  
B(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไมแ่นน่อนเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้
ออกตราสารอื่นใประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนีด้งักลา่วจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสงู  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเทา่นัน้  
D(tha)  
แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท้ี่ได้เกิดขึน้แล้วหรือก าลงัจะเกิดขึน้  
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและในระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย  
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกตา่งออกจาก
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพื่อ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั  ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุ
สญัลกัษณ์ ต่อท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั “AAA(tha)” หรืออนัดบัที่ต ่ากว่า “CCC(tha)” ส าหรับอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสัน้
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating Watch): สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ
จะถกูใช้เพื่อแจ้งให้นกัลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอนัดบัความ
นา่เช่ือถือให้สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบง่ชีแ้นวโน้มในการปรับอนัดบัความนา่เช่ือถือให้ต ่าลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน์” ในกรณีที่
อนัดบัความนา่เช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือมกัจะถกูระบุ
ไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  
 



มูดีส์้ เรทติง้ การจดัอนัดบัคณุภาพกองทนุตราสารหนี ้
Aaa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสงูสดุ และมี
ความเสีย่งในระดบัต ่ามากที่สดุทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Aa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสงู และมีความ
เสีย่งในระดบัต า่มากที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
A - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่มคีวามนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสูงกวา่ระดบั
ปานกลาง และมีความเสีย่งในระดบัต ่าทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Baa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่มีความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
และมีความเสีย่งในระดบัปานกลางที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการท่ีน าไปสูก่ารเก็ง
ก าไรในตลาดได้ 
Ba - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ที่มีพืน้ฐานที่น าไปสูก่ารเก็งก าไรใน
ตลาดได้ และมีความเสีย่งในระดบัสงูพอสมควรท่ีจะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง  
B - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่เป็นตราสารที่สร้างการเก็งก าไรในตลาด 
และมีความเสีย่งในระดบัสงูทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง  
Caa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Caa  สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่า และมี
ความเสีย่งในระดบัสงูมากที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Ca  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่สร้างการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิด
การผิดสญัญาช าระหนีม้าก 
C  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะ
กลบัมาช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 
หมายเหต ุ- การเพิ่มเตมิข้อมลูในการจดัอนัดบั อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากบัตอ่ท้ายอนัดบัคณุภาพกองทนุตัง้แตอ่นัดบั Aa ถึง 
Caa   การก ากบัด้วยเลข 1 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบั
นัน้   การก ากบัด้วยเลข 2 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางในอนัดบั
นัน้   และการก ากบัด้วยเลข 3 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพต า่ที่สดุใน
อนัดบันัน้ 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) A3 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2565 



กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกรท 
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทีก่องทุนเข้าท าธุรกรรม 
-ไมม่ี-

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

การเปิดเผยขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ 33.65% 

รายงานการด ารงอตัราส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 

-ไมม่ี-

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุ
เกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่บรษัิทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษัิทจดัการท่ี   https://www.abrdn.com/th-th/investor 

https://www.abrdn.com/th-th/investor


กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกรท 
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

 
 

การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่  

 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป บรษัิทมีการรบับทวจิยัและบทวิเคราะห ์ผา่นทาง MiFID II จึงไมม่ีการรบั
ผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใชบ้รกิารบคุคลอื่น (Soft Commission) 

 

 
 
 

แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
 
ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธิออกเสยีงได้ที่ Website ของบรษัิท
จดัการ ที่  https://www.abrdn.com/th-th/investor 
 

 
 
 

การรับช าระหนีด้้วยทรัพยส์ินอื่น 

 
-ไมม่ี- 

 

https://www.abrdn.com/th-th/investor


รายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน  (ประเทศไทย) จ ากดั 
ล าดบัท่ี ช่ือ/นามสกลุ ช่ือกองทนุรวมที่รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 
นางสาวดรุณรัตน์ ภิยโยดลิกชยั 
นางสาวดวงธิดา แซแ่ต้ 
นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชยั 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซเิบิล้แคปปิตอล

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควติี ้ดีวเิดน็

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพ่ือการเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคมั เพ่ือการเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควติี ้
เพ่ือการเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชัน่

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวลู

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควติี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปีย้น ซสัเทนเนเบลิ เอคควิตี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซสัเทนเนเบลิ เอคควติี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตีส์้ บอนด์ ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซสัเทนเนเบลิ เอคควิตี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครีเอชัน่

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส  ซสัเทนเนเบลิ เอคควิตี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ตราสารตลาดเงิน ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  แบบผสม ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทนุไทย เพ่ือการออม

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล สมอลแคพ็ ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวเิดน็ ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชัน่ เอคควิตี ้ฟันด์

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ลิสเตด็ ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี โกรท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2565

Baht

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม             2,456,729,341.45 

เงินฝากธนาคาร                  66,519,194.46 

ลูกหน้ีจากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 914,331.37 

ลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน 956,517.72 

รวมสินทรัพย์             2,525,119,385.00 

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 719,071.51 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย                    4,319,740.55 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,085.46 

หน้ีสินอ่ืน 134,255.41 

รวมหนีสิ้น                    5,174,152.93 

สินทรัพย์สุทธิ             2,519,945,232.07 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน                245,249,732.39 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล            (3,047,340,222.29)

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน             5,322,035,721.97 

สินทรัพยสุ์ทธิ             2,519,945,232.07 

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 102.7501

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)              24,524,973.1731 



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี โกรท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2565

Baht

รายได้

รายไดเ้งินปันผล                  38,591,363.75 

รายไดด้อกเบ้ีย                           7,579.02 

รวมรายได้ 38,598,942.77                 

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                  24,958,150.46 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์                       427,854.12 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                    1,568,798.06 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ                         43,051.28 

ภาษีเงินได้                           1,136.86 

คา่ใชจ่้ายอ่ืน                         39,139.49 

คา่นายหนา้                       903,574.22 

รวมค่าใช้จ่าย 27,941,704.49                 

รายได้สุทธิ 10,657,238.28                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน                 (36,974,092.57)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน                 (86,175,836.58)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ (123,149,929.15)             

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (112,492,690.87)             
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