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ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื)อนไขผลตอบแทนและความเสี)ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน  
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 ข้อมูลบริษัท  
 

บริษัท Standard Life Aberdeen PLC เป็นหนึ�งในบริษัทเพื�อการลงทนุที�ใหญ่ที�สดุในโลก ซึ�งก่อตั .งขึ .นเมื�อปี พ.ศ. 2560 
จากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษัท Standard Life plc และ บริษัท Aberdeen Asset Management plc 

• บริษัท Standard Life plc มีประวตัิย้อนหลงักลบัไปตั .งแต่ปี พ.ศ. 2368 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange) เป็นครั .งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2549 

• บริษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตั .งขึ .นเมื�อปี พ.ศ. 2526 จากการซื .อกิจการและมีการเติบโตอย่างมี
นยัสาํคญั บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เมื�อปี พ.ศ. 2534 

• บริษัท Standard Life Investments ก่อตั .งขึ .นในปี พ.ศ. 2541 ในฐานะบริษัทเอกชนและเป็นบริษัทในเครือที�มีบริษัท 
Standard Life Investments (Holdings) Limited เป็นเจ้าของ ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทStandard Life plc เช่นกนั 

ตอ่มาภายหลงัการควบรวมกิจการ บริษัท Aberdeen Asset Management Plc และบริษัท Standard Life Investments 
Limited รวมถึงบริษัทย่อยทั .งหมดก็ได้ร่วมกนั ภายใต้ชื�อ Aberdeen Standard Investments ในสว่นฐานะบริษัทบริหารจดัการ
สนิทรัพย์ของบริษัท Standard Life Aberdeen plc 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดนี จํากดั (“บริษัท”) นั .น มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ Aberdeen Asset Management Asia 

Limited ตั .งอยู่ที�ประเทศสิงคโปร์ ซึ�งเป็นสํานักงานใหญ่ในภาคพื .นเอเชีย และเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม Aberdeen Asset 
Management plc เป็นบริษัทจดัการกองทนุที�จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร  ให้บริการการบริหารกองทนุรวม และกองทนุสว่น
บุคคล สําหรับทั .งลกูค้าสถาบัน และลูกค้ารายย่อย โดย “กลุ่มอเบอร์ดีน” มีสํานกังานใหญ่อยู่ที�สหราชอาณาจักร และยังมี
สาํนกังานที� สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลยี มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น เป้าหมายของกลุม่อเบอร์ดีนคือ การบริหารกองทนุ
โดยนํามาตรฐานและขั .นตอนการลงทุนของกลุ่มมาเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกบัการพิจารณาปัจจยัภายในของแต่ละประเทศที�ไป
ลงทนุ 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั มีชื�อเดิมคือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม นครธนชโรเดอร์ จํากดั 
ซึ�งจดัตั .งเมื�อวนัที� ee ตลุาคม efgh และได้รับอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม เมื�อวนัที� if 
พฤศจิกายน efgh และได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล เมื�อวนัที� g กนัยายน 
efkl หลงัจากนั .นในปีefkf ได้ทําการเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ในปี efkm Aberdeen 
Asset Management Asia Limited ได้เข้ามาถือหุ้น hh.hh% โดยอเบอร์ดีนประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมทั .งสิ .น
เป็นจํานวน 1.78* พนัล้านเหรียญสหรัฐ (f.8 หมื�นล้านบาท) 
 
*บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ณ สิ .นเดือนธนัวาคม 2560 
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ผู้ถอืหุ้น 
1.บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท็ แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลมิิเต็ด  99.99% 
2. อื�น ๆ   0.01% 
 
กรรมการของบริษัท 
1. นายฮิว ยงั         กรรมการ 
2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ       กรรมการ 
3. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง       กรรมการ 
4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา       กรรมการ 
5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์       กรรมการ 
6. นายปรกฤษฎ์ พรรคพานิช       กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ 
  
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตรา

สารทนุ ตลาดตราสารหนี . และภาพรวมของตราสารทนุและตราสารหนี .ต่างประเทศ แบ่งตามภมูิภาคของการลงทนุ ในช่วงรอบปี
บญัชี สิ .นสดุ ณ เดือน ธนัวาคม 2560 และแนวโน้มของปี 2561 ดงันี . 
 
ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย ปี 2560  
 

อตัราการเติบโตของ GDP ของไทยในไตรมาสที�สี�และตลอดปี 2560 เพิ�มขึ .น 4% และ 3.9% แม้วา่จะเพิ�งผา่นพ้นช่วงเวลา
แหง่การไว้อาลยัในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชในเดือนตลุาคม efwl ปัจจยัหลกัมา
จากการสง่ออกและการบริโภคในภาคเอกชนซึ�งเติบโตขึ .น 9.7% และ 3.2% ตามลาํดบั การสง่ออกเพิ�มขึ .นเป็นอยา่งมากถึง 13.6% 
และสําหรับผลิตผลทางการเกษตรที�เติบโตต่อเนื�องกนัมาถึงห้าไตรมาส อุปสงค์จากทั�วโลกที�เพิ�มขึ .นยงัช่วยยกระดบัการสง่ออก
สนิค้าอตุสาหกรรม (Manufactured Products) ให้ขยายตวัได้ 13.1% ในขณะที�การบริโภคในภาคเอกชนได้รับอานิสงส์เป็นอย่าง
มากจากการเติบโตของยอดขายรถยนต์นั�งสว่นบคุคลที�เพิ�มขึ .นอยา่งแข็งแกร่งถึง 33.9% หลงัจากที�ได้รับผลกระทบต่อเนื�องมาจาก
โครงการยกเว้นภาษีให้กบัผู้ซื .อรถยนต์คนัแรกที�ได้สิ .นสดุไปแล้ว 

ในขณะที�ยงัไมไ่ด้มีการประกาศกําหนดวนัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กบัพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที� il เพื�อเสด็จขึ .น
ครองราชย์อยา่งเป็นทางการนั .น สถานการณ์ทางการเมืองโดยทั�วไปยงัอยูใ่นภาวะปกติและนายกรัฐมนตรีคาดว่าจะสามารถจดัให้
มีการเลอืกตั .งทั�วไปได้ในช่วงต้นปี 2562 ด้านภาคการท่องเที�ยวยงัคงไปได้ดีจากตวัเลขผู้ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรและจาก
รายได้ที�เพิ�มขึ .น 8.8% และ 9.5% อย่างไรก็ตามในส่วนการลงทนุภาครัฐยงัคงหดตวั 1.2% เนื�องจากฐานตวัเลขที�สงูในปี 2559 
และจากปัญหานํ .าทว่ม สว่นการลงทนุในภาคเอกชนยงัเงียบเหงาอนัเป็นผลตอ่เนื�องมาจากการก่อสร้างของภาครัฐที�ลดลง 3% 

อตัราดอกเบี .ยนโยบายของไทยยงัคงที�อยู่ที� 1.50% ตลอดทั .งปี 2560 ถึงแม้ว่าอตัราดอกเบี .ยฝั�งสหรัฐฯ ปรับเพิ�มขึ .นไปที� 
i.ef-i.fl% จากเดิมที� l.fl-l.{f% ในปี effh ทั .งนี .เนื�องจากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ไม่เท่าเทียมกนั และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต้องการที�จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินเอาไว้ อย่างไรก็ตามนโยบายปกป้องทางการค้าของสหรัฐฯ และการแข็งค่า
ของเงินบาทเมื�อเปรียบเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นปัจจยัที�นา่กงัวลเป็นอยา่งยิ�ง ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึ�งมี
การซื .อขายอยูใ่นกรอบราคาแคบๆ ในช่วงเก้าเดือนแรกได้ปรับเพิ�มขึ .น ig.ww% ในปี efwl เมื�อเทียบเป็นเงินสกุลท้องถิ�นซึ�งสาเหตุ
สว่นใหญ่มาจากความโลง่ใจในสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากคําพิพากษาของศาลในกรณีความผิดของอดีต
นายกรัฐมนตรียิ�งลกัษณ์ นกัลงทนุสถาบนัในประเทศซื .อสทุธิ g.e พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที�นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิ mll 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

การเพิ�มขึ .นของดชันีโดยหลกัมาจากภาคพลงังานและภาคขนส่งซึ�งนําโดยบริษัท ปตท. (มหาชน) จํากัด (PTT) และ  
บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ราคาหุ้นกลุม่พลงังานฟื.นตวัโดยสาเหตหุลกัมาจากราคานํ .ามนัดิบที�เพิ�มขึ .นหลงัจากที�
ประเทศสมาชิกกลุม่โอเปก (OPEC) และที�อยูน่อกกลุม่โอเปก (Non OPEC) สามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมกนัในการลดกําลงัการผลติ
ต่อไปอีกจนถึงสิ .นปี efwi หุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (AOT) ซึ�งเป็นหน่วยงานภาครัฐที�ทําหน้าที�ในการ
บริหารดแูลสนามบินต่างๆ ปรับเพิ�มขึ .นตามภาคธุรกิจการท่องเที�ยวที�แข็งแกร่งของไทย ในขณะที�การบริโภคภายในประเทศดีขึ .น
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภาคอสงัหาริมทรัพย์มีความเคลื�อนไหวมากขึ .นพร้อมกบัการออกโครงการใหม่ๆ  
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และยอดขาย (Presales) ที�เพิ�มขึ .น หุ้นของธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอปุโภคบริโภคสว่นใหญ่ปรับตวัดีขึ .นโดยเห็นได้จากตวัเลขการ
เติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ซึ�งเพิ�มขึ .นโดยเฉพาะในหวัเมืองใหญ่ๆ อยา่งไรก็ตามตวัเลขความ
ต้องการปนูซีเมนต์ในปี efwl ยงัคงเบาบาง โดยลดลง f% เนื�องจากการใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทนุของภาคเอกชนยงัเป็นไป
อยา่งเชื�องช้า ตวัเลขการใช้จ่ายในการโฆษณาลดลง w% เมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมาเนื�องจากเป็นช่วงเวลาแหง่การไว้ทกุข์ 
 
แนวโน้มตลาดตราสารทุนของไทยในปี 2561 
 

หลงัจากปี efwl ซึ�งนบัได้ว่าเป็นปีที�มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็วที�สดุในรอบห้าปี คาดกนัว่าเศรษฐกิจของไทยจะยงัคง
ปรับตวัดีขึ .นต่อไป การเร่งขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศที�ดีขึ .นถกูมองว่าจะเป็นปัจจยั
หลกัในปี efwi หรือกลา่วอีกนยัหนึ�ง การทอ่งเที�ยวและภาคธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องจะเป็นตวัช่วยที�ดีในการสนบัสนนุการขยายตวัในภาค
การผลติให้เติบโตรวมทั .งเศรษฐกิจโดยรวม อเบอร์ดีนยงัคงคาดวา่การบริโภคในภาคเอกชนจะเพิ�มขึ .นอนัเป็นผลมาจากการจ้างงาน
ที�ดีขึ .น จากอตัราดอกเบี .ยที�ตํ�าและอตัราเงินเฟ้อที�ตํ�า ในขณะที�การลงทนุของภาครัฐจะเพิ�มขึ .นมาจากปีที�ผา่นมา 

สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมนา่จะยงัคงมีความมั�นคงซึ�งจะนําไปสูก่ารเลอืกตั .งทั�วไปในต้นปี efwe แผนยทุธศาสตร์
แหง่ชาติระยะ el ปีซึ�งจะยงัคงรวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื .นฐานและโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (the 
Eastern Economic Corridor) นอกจากนั .นโครงการสนบัสนุนเกษตรกรรายย่อยและสร้างความเข้มแข็งให้กบัผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก็เป็นองค์ประกอบที�สําคญั ด้วยอตัราสว่นหนี .สาธารณะต่อ GDP ที� ki% และจาก
โครงการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ซึ�งอเบอร์ดีนเชื�อมั�นวา่ประเทศไทยมีเงินทนุเพียงพอรวมทั .งสภาพคลอ่งที�เหลอืเฟือ
ในการใช้เงินเพื�อเสริมสร้างความเติบโตให้กบัโครงการในระยะถดัไป 

ทา่มกลางความพยายามที�จะรักษาสมดลุทางเศรษฐกิจเพื�อเอาชนะความไมแ่นน่อนและความผนัผวนของเศรษฐกิจและ
ตลาดทั�วโลก เราเชื�อวา่อตัราดอกเบี .ยนโยบายของไทยในปี efwi จะยงัคงไม่เปลี�ยนแปลงจาก i.f% เรายงัคงเฝ้าติดตามดสูภาพ
คลอ่งซึ�งเป็นปกติสําหรับนโยบายทางการเงินในระบบเศรษฐกิจสําคญัซึ�งสามารถนําไปสูก่ารปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยและมีผลต่อ
อารมณ์ความคาดหวงัของตลาดทนุ 

ในขณะที�การเติบโตของรายได้ยงัคงตามหลงัผลตอบแทนของตลาด มลูค่า (Valuation) ได้เพิ�มขึ .นจากในอดีต มูลค่า
พอร์ตลงทนุในปี efwi ณ ปัจจุบนันี .มีค่าอตัราสว่นราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price-to Earnings) อยู่ที� if.g เท่า ผนวกกับงบดุลที�
แข็งแกร่งโดยมีอตัราหนี .สนิตอ่ทนุสทุธิเฉลี�ย (Average Net Debt to Equity) อยูที่� wk.w% ตวัเลขอตัราสว่นผลตอบแทนต่อหุ้นและ
สนิทรัพย์ (Return on Equity and Assets) ก็สงูเช่นกนั โดยมีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของพอร์ตลงทนุในอดีตที� g.f% จาก
การพิจารณาถึงอตัราดอกเบี .ยเงินฝากที�ตํ�าและการมองหาผลตอบแทนที�ดีอย่างต่อเนื�อง อเบอร์ดีนยงัคงลงทนุในพอร์ตลงทนุที�มี
การกระจายตวัที�ดี ถือหุ้นที�ทรงคณุค่าซึ�งสามารถสร้างผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอและมั�นคงโดยเฉพาะอย่างยิ�งในภาวะที�ตลาดผนั
ผวน เราจะยงัคงมองหาหุ้นที�มีคณุภาพในราคาที�เหมาะสมในขณะที�เราพิจารณาผลประกอบการและปัจจยัในระยะสั .นที�จะเกิดขึ .น
ในปี efwi และคาดว่าจะมีการฟื.นตวัที�รวดเร็วและสมํ�าเสมอมากขึ .นซึ�งจะทําให้หุ้นที�เราถือไว้ได้รับประโยชน์และเรายงัพอใจกับ
การเติบโตของตลาด ณ เวลานี .ในภาวะที�ประเทศในกลุม่อาเซียนมีการเติบโตที�รวดเร็วกวา่ 
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ภาพรวมตลาดตราสารหนี ,ไทยปี 2560 และแนวโน้ม 
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ในช่วงสิบสองเดือนที�ผ่านมานบัว่าเป็นช่วงที�มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ .นในตลาดตราสารหนี .รวมทั .งพันธบตัรของไทย 
อเบอร์ดีนพบว่าแรงกดดนัที�เกิดขึ .นกบัราคาพนัธบตัรของไทยเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นหลกั โดยที�ปัจจยัภายในนั .นทั�วไปยงัคง
เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ซึ�งผลการเลือกตั .งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที�เป็นไปอย่างไม่คาดคิดในช่วงเดือนก่อนหน้าที�จะเริ�มเข้าสู่ปี 
efwl ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างเด่นชดัในการรับรู้ของตลาดต่อราคาสินทรัพย์ที�ควรจะเป็น นโยบาย "America First" ของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทําให้นกัลงทนุปรับขึ .นอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากนโยบายการลดภาษีและการใช้จ่ายของ
รัฐบาลที�เพิ�มขึ .น ซึ�งสง่ผลให้ทั .งอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ และคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ .น ผลกระทบจาก
การเพิ�มขึ .นของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที�แข็งคา่ขึ .นทําให้สกลุเงินและราคาพนัธบตัร
ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อ่อนค่าลงซึ�งรวมถึงประเทศไทยด้วยและทําให้ต้องมีการปรับค่าชดเชยความเสี�ยง (Risk 
Premium) ใหมใ่นช่วงไตรมาสที�สี�ของปี effh แตต่ลาดก็สามารถตั .งหลกัได้ในช่วงต้นปี efwl  

ในขณะที�เรากําลงัก้าวเข้าสูปี่ efwl การปรับนโยบายทางการเงินเพื�อให้เข้าสูภ่าวะปกติของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลบัไม่
เป็นไปตามคาด อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุทั�วโลกมีแนวโน้มลดลงเนื�องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศต่างๆ 
อาทิเช่นในเกาหลเีหนือ แตที่�หนกัที�สดุมาจากทางฝั�งสหรัฐอเมริกา เนื�องจากนกัลงทนุเริ�มตั .งคําถามเกี�ยวกบันโยบายกระตุ้นการใช้
จ่าย “Reflation Trade” ของทรัมป์ซึ�งท่านประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถทําให้คืบหน้าได้อย่างมีนยัสําคญัต่อ
นโยบายการคลงั แตย่งัเกิดข้อสงสยัในทางการเมืองเกี�ยวกบัฝ่ายบริหารของทรัมป์ต่อเนื�องตลอดทั .งปี ปัจจยัเหลา่นี .ทําให้พนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว (Long Dated) ยงัคงที� แตก่ลบัช่วยสนบัสนนุตลาดพนัธบตัรและสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ ด้านพนัธบตัร
รัฐบาลไทยได้ประโยชน์จากปัจจยัภายนอกซึ�งเป็นแรงหนนุให้มมุมองการลงทนุของนกัลงทนุทั .งในประเทศและต่างประเทศยงัคงดี
อยู่ อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยได้ประโยชน์จากอตัราผลตอบแทนที�ลดลงต่อไปอีกช่วงหนึ�ง ซึ�งเห็นได้จากอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุil ปีซึ�งลดลงจากระดบั e.h% เมื�อต้นปีมาอยูที่� e.k% เมื�อสิ .นเดือนกนัยายน ค่าเงินบาท
เป็นหนึ�งในสกุลเงินที�ได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าขึ .นของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่โดยแข็งค่าขึ .น f.k% เมื�อเทียบกับค่าเงิน
ดอลลาร์ในช่วง w เดือนแรกของปี efwl ซึ�งอตัราการแข็งค่าขึ .นนี .เป็นไปตามความกงัวลว่าเมื�อไรรัฐบาลจะออกมาตรการมาเพื�อ
จดัการกับเรื�องนี . การส่งออกที�เติบโตอย่างแข็งแกร่งผนวกกับรายได้จากการท่องเที�ยวและปริมาณเงินทุนที�ไหลเข้ามาในตลาด
พนัธบตัรเป็นแรงสนบัสนนุค่าเงินบาท แต่อเบอร์ดีนเชื�อว่าการแข็งค่าของเงินบาทยงัเกิดจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที�อ่อนตวัลง
เนื�องจากสกลุเงินในภมูิภาคอาเซียนทั .งหลายตา่งก็แข็งคา่ขึ .นประมาณ k-w% เมื�อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกนั
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นี . ซึ�งเป็นเหตผุลหนึ�งที�ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตดัสินใจคงอตัราดอกเบี .ยนโยบายไว้ที� i.f% และในขณะเดียวกันก็ได้ลด
ขั .นตอนการดําเนินการตา่งๆ ลงเพื�อเป็นการสง่เสริมให้มีเงินทนุไหลออกบริษัทฯ ต่างๆ ได้อาศยัโอกาสในภาวะที�อตัราดอกเบี .ยตํ�า
ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ มลูค่ารวม {fg พนัล้านบาทในปี efwl ซึ�งเพิ�มขึ .น {.w% เมื�อเทียบกบัปี effh อายเุฉลี�ยและอตัราดอกเบี .ย 
(Coupon Rate) เฉลี�ยเพิ�มขึ .นมาอยูที่� f.k ปีและ g.m% จากเดิมที� f ปีและ g.fw% ตามลาํดบั โดยบริษัทที�ได้ออกหุ้นกู้หลกัๆ ได้แก่ 
ธนาคาร บริษัทที�ทําธุรกิจสินเชื�อเพื�อผู้บริโภค (Consumer Finance) และบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งคิดเป็นร้อยละ fl 
จํานวนหุ้นกู้ทั .งหมด 

ระยะตอ่ไปอเบอร์ดีนเชื�อวา่ผลตอบแทนของไทยจะยงัคงไมเ่ปลี�ยนแปลงแม้วา่เศรษฐกิจจะสดใสขึ .นก็ตาม หนึ�งในเงื�อนไข
หลกัคืออตัราเงินเฟ้อและแนวโน้มในไตรมาสถดัไปที�ดจูะไปได้เรื�อยๆ ราคาสินค้าโภคภณัฑ์และราคาอาหารมีแนวโน้มที�จะปรับตวั
ตามการเติบโตของ GDP ในขณะที�อเบอร์ดีนคาดการณ์วา่แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อจะมีไมม่ากในระยะเวลาอนัใกล้นี . ดงันั .นจึงเห็นวา่
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยงัคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปตามอุปสงค์ภายในประเทศ สําหรับปัจจัยจากภายนอกนั .น
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยงัคงปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยในปี efwi ควบคูไ่ปกบัการชะลอการใช้มาตรการ QE ของ ECB ลงมา อยา่งไร
ก็ตามความรวดเร็วในการปรับตวัเข้าสูภ่าวะปกติของธนาคารกลางตา่งๆ และความชดัเจนในความตั .งใจของพวกเขานั .นยงัคงเป็น
ประเด็นให้เกิดความผนัผวนในตลาดพนัธบตัรซึ�งนา่จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบัตลาดพนัธบตัรของไทยมากขึ .นในปี efwi 
 
ภาพรวมตลาดเอเชีย ปี 2560 และแนวโน้ม 

 
ปีแหง่ความมั�งคั�งของเอเชีย 
ปีนี .ถือวา่เป็นปีพิเศษสาํหรับตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นเติบโตขึ .นอย่างมั�นคงแม้ว่าจะมีการผนัผวนบ้างเป็นครั .งคราว ดชันี 

MSCI AC Asia Pacific ex-Japan พุง่ขึ .นไป g{% ในปี efwl ทําให้เป็นปีที�สามารถสร้างผลตอบแทนได้สงูที�สดุนบัตั .งแต่ปี effe 
เป็นต้นมา ความเป็นดาวจรัสแสงของเอเชียที�ได้หวนกลบัคืนมาพร้อมกบัตลาดเกิดใหมที่�ขยายตวั โดยสามารถชนะตลาดยโุรปและ
อเมริกาซึ�งสร้างผลตอบแทนได้น้อยกวา่ถึง gl% 

 

 
Source: Bloomberg, December eli{ 
 

ปัจจยัหลายอยา่งเหลา่นี .ช่วยสง่เสริมให้มีการเติบโตเพิ�มขึ .น เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงที�ดีที�สดุในรอบหลายปี อตัราเงินเฟ้อ
ตํ�าและนโยบายทางการเงินทั�วโลกยงัคงผอ่นคลายอยา่งมาก ความผนัผวนตํ�าเป็นประวตัิการณ์ถึงแม้ว่าจะเผชิญกบัปัญหาความ
ไม่แน่นอนทางด้านภมูิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) อนัเนื�องมาจากกรณี Brexit ประชานิยมในยโุรป ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศระหวา่งเกาหลเีหนือและสหรัฐอเมริกา การออ่นตวัลงของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลงัจากที�แข็งแกร่งมากอ่นหน้านั .นแตก็่ยงั
พิสจูน์ให้เห็นถึงปัจจยัเกื .อหนนุที�ดี 
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ผลประกอบการของบริษัทที�วดัจากการเติบโตของผลกําไรต่อหุ้น (EPS) นั .นปรับเพิ�มขึ .น ตลาดเอเชียยกเว้นญี�ปุ่ นอยู่
ในช่วงขาขึ .นหลงัจากที�ซบเซามาตลอดหกปีที�ผ่านมา ปัจจยัเกื .อหนนุที�มั�นคงจากการฟื.นตวัของเศรษฐกิจทั�วโลกช่วยสร้างความ
มั�นใจวา่แนวโน้มผลกําไรของตลาดในภมูิภาคจะยงัคงดีอยูต่อ่ไปในปี efwi ถึงแม้วา่จะน้อยลงไปบ้างก็ตาม 

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index’s EPS growth 
 

 
Source: FactSet, MSCI, I/B/E/S, Goldman Sachs Asia-Pacific Strategy Research, 22 November 2017 Forecasts are offered as opinion and are not 
reflective of potential performance. Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ naturally 

 

ดาวเดน่ในตลาด: จีนและภาคธุรกิจในกลุม่เทคโนโลยี 
ตลาดหุ้นของจีนเป็นผู้ นําในภมูิภาคจากข้อมลูการเติบโตที�ดดูีผนวกกบัการที� MSCI ตดัสนิใจให้รวมหุ้น A-shares เข้าไป

ไว้ในดชันีอันทรงอิทธิพลนี . และการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของหุ้นอินเตอร์เน็ตของจีนได้ช่วยผลกัดนัตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ 
ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลกรุงปักกิ�งจะเพิ�มมาตรการเข้มงวดต่างๆ อย่างรัดกุมและความพยายามที�จะควบคมุการใช้เครดิตเพื�อซื .อหุ้น 
(Leverage) ก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัท Tencent และ Alibaba ซึ�งเป็นยกัษ์ใหญ่ในธุรกิจอินเตอร์เน็ตพุง่ขึ .นเกือบ ill% ในระหวา่ง
ปีจากการเติบโตอยา่งแข็งแกร่งของผลกําไร บริษัท Tencent พุง่นําหน้าไปก่อนโดยมีการแตกธุรกิจออกไปในตลาดอินเตอร์เน็ตของ
จีน มีการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที�สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในการจดัการกบัการสร้างเครือขา่ยเพื�อให้บริการ
ในหลากหลายรูปแบบและพัฒนาการเล่นเกมส์จากที�เคยเล่นบนเครื�องพีซีไปเล่นบนโทรศัพท์มือถือ การรวมเอาระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ที�กําลงัขยายตวัเข้ากบัการสร้าง platform เพื�อใช้เป็นเครื�องมือทางการเงิน (Moneytisation) โดยอาศยัฐานผู้ ใช้งาน
ที�คาดวา่จะช่วยให้มีรายได้เติบโตเพิ�มขึ .น     

ถึงแม้วา่บริษัทอินเตอร์เน็ตยกัษ์ใหญ่ของจีนจะเป็นที�โดดเดน่ บริษัท Samsung Electronics (SEC) และบริษัท TSMC ซึ�ง
เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ .นส่วนซึ�งก่อตั .งมานานจนเป็นที�รู้จักกันดี ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นกนั ทั .งสองบริษัทดงักล่าวเป็นผู้ นําในกลุ่มในการ
สร้างผลกําไรอยา่งเป็นกอบเป็นกําจากความต้องการของตลาดสําหรับชิปหน่วยความจํา (Memory Chips) ที�มีความลํ .าหน้ามาก
ขึ .น ซึ�งถือเป็นสว่นประกอบที�สําคญัในการผลิตอปุกรณ์มือถือและผลิตภณัฑ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เพื�อตอบสนองต่อความต้องการ
ในอนาคต ทางบริษัท Samsung Electronics (SEC) ได้เพิ�มเงินลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ�งโดยสว่นใหญ่เป็นการขยายโรงงานผลิต
ชิปหนว่ยความจําในขณะที�บริษัท TSMC กําลงัจะเริ�มผลิตสินค้าจากโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ขนาด ie นิ .ว
ในเดือนพฤษภาคมซึ�งเร็วกวา่แผนที�วางไว้ถึงครึ�งปี แม้วา่จะมีความกงัวลใจเมื�อเร็วๆ นี .เกี�ยวกบั semiconductor prices ซึ�งอาจจะ
ถกูกดดนัในระยะสั .นจากปัญหาสนิค้าล้นตลาด อเบอร์ดีนเชื�อมั�นวา่พื .นฐานที�ดียงัเป็นปัจจยัสนบัสนนุ ความต้องการจะเพิ�มขึ .นจาก
การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างไปในทิศทางที�ดีอาทิเช่น จากการเพิ�มองค์ประกอบในตวัเซมิคอนดกัเตอร์ในขั .นพื .นฐานและจากการ
อพัเกรดคณุลกัษณะของฮาร์ดแวร์เพื�อให้รองรับกบัแอพพลเิคชั�นที�หลากหลาย ซึ�งผลที�ได้นั .นเราเชื�อว่าจะทําให้มีอปุสงค์เพิ�มขึ .นจน
แซงหน้าอปุทานที�มี และเรามีมมุมองที�ดีตอ่แนวโน้มของภาคธุรกิจนี .ในระยะยาว  
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สําหรับในภูมิภาคอื�นนั .น ความคาดหวงัว่าจะมีการปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยของสหรัฐฯ ช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจการเงิน 
โดยเฉพาะธนาคาร อัตราดอกเบี .ยที�สูงขึ .นน่าจะส่งผลดีต่อผู้ ให้สินเชื�อซึ�งจะได้ประโยชน์จากการกระจายตัวออกไปมากขึ .น 
นอกจากนี .การฟื.นตวัของเศรษฐกิจโลกยงัหมายถึงบริษัทต่างๆ จะรีบใช้จ่ายเงินเพื�อการลงทุนซึ�งก็หมายถึงแนวโน้มที�ดีขึ .นของ
สถาบนัการเงิน หุ้นที�อเบอร์ดีนลงทุนไว้ซึ�งอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี .ยอาทิเช่น ธนาคารในสิงค์โปร์จะถูกยกระดบัขึ .นมาเนื�องจาก
คลายความกงัวลเกี�ยวกบัคณุภาพของสนิทรัพย์ (Asset Quality) หลงัจากที�ลดการถือครองหุ้นในภาคธุรกิจนํ .ามนัและก๊าซลง การ
จดัอนัดบัหุ้นของบริษัทผู้ปลอ่ยสินเชื�อในสิงคโปร์ใหม่ผนวกกบัความคาดหวงัที�เพิ�มขึ .นในการฟื.นตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ใน
ประเทศช่วยผลกัดนัราคาหุ้นในตลาดในประเทศให้เพิ�มขึ .นเป็นอยา่งมาก 

อินเดียก็ทําผลงานได้ดีเช่นกนั แม้ว่าการจดัเก็บภาษีสินค้าและบริการจะเป็นตวัถ่วงธุรกิจและทําให้การเติบโตชะลอลง 
แตน่บัตั .งแตเ่ดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ภาษีที�จดัเก็บกบัสนิค้าและบริการหลายรายการได้ลดลงและน่าจะช่วยบรรเทาภาระภาษี
ขายให้กับธุรกิจและผู้บริโภค ขั .นตอนต่างๆ ที�ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามก็ถูกทําให้สะดวกง่ายดายขึ .น เราคาดว่าการ
เปลี�ยนแปลงตา่งๆ เหลา่นี .จะเป็นผลดีตอ่เศรษฐกิจและตอ่พอร์ตการลงทนุในระยะยาว โดยจะให้นํ .าหนกัไปที�สนิค้าที�จําเป็นต่อการ
บริโภค (Consumer Staples) ซึ�งสว่นใหญ่จะได้ประโยชน์จากอตัราภาษีที�ลดลง มาตรการปรับฐานการเงิน (Recapitalization) 
ของธนาคารที�รัฐบาลเป็นหุ้นสว่นใหญ่ (Public-Sector Banks) ของรัฐบาลที�เพิ�งประกาศใช้นา่จะช่วยสง่เสริมให้มีการกู้ เงินเพื�อใช้
ในการลงทนุและเพื�อการบริโภคภายในประเทศ  

อเบอร์ดีนยงัถือครองหุ้นของบริษัทที�โดดเดน่ 
 
หุ้นจะยงัคงขึ .นตอ่ไปอีกหรือไม?่  
หลงัจากผ่านพ้นปีแห่งความมั�งคั�งไปแล้ว จะมีความรู้สกึว่าตลาดหุ้นอาจจะถึงเวลาถอยกลบัมา ประเด็นหนึ�งก็คือภูมิ

รัฐศาสตร์ซึ�งอาจจะทําให้ตลาดเกิดความไม่มั�นคง สาเหตุอื�นอาทิเช่น การชักนําของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื�อให้สภาวะตลาด
การเงินทั�วโลกเกิดความตงึตวัหรืออาจจะหมดรอบการเติบโตไปอยา่งทนัทีทนัใดและจากอตัราเงินเฟ้อที�ตํ�า อย่างไรก็ตามสิ�งต่างๆ 
เหลา่นี .ดเูหมือนจะเป็นเรื�องเลก็น้อยที�จะมีผลกระทบตอ่ตลาด 

นโยบายการเงินทั�วโลกยงัคงผอ่นคลายถึงแม้วา่ธนาคารกลางหลายแห่งจะยกเว้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว ผู้ ที�
กําหนดนโยบายสว่นใหญ่ยงัคงระแวดระวงัตอ่ความเสี�ยงในการใช้มาตรการที�กวดขนัที�รวดเร็วจนเกินไป และดเูหมือนจะใช้วิธีการ
แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปเพื�อไมใ่ห้ตลาดแตกตื�น 

เศรษฐกิจโลกกําลงัเติบโตด้วยอตัราที�เหมาะสม โดยคาดวา่ภมูิภาคเอเชียจะยงัคงมีสว่นช่วยขบัเคลื�อนการเติบโตทั�วโลก 
ที�สาํคญักวา่นั .นคือจีนยงัไมห่ยดุโตและยงัได้หลีกเลี�ยงวิกฤตการณ์ทางการเงินตามที�หลายคนเป็นห่วง      ประธานาธิบดีสี จิ .นผิง 
หลงัจากที�ได้รวบอํานาจมาจากการประชุมพรรคในเดือนตุลาคมได้สง่สญัญาณว่าจะทําการแก้ปัญหาความเสี�ยงทางการเงินให้
มากขึ .นกวา่เดิมอาทิเช่น การแก้ปัญหาหนี .ทั .งระบบ เราคาดว่าจะมีการมุ่งเน้นไปที�การเติบโตอย่างมีคณุภาพมากยิ�งขึ .นซึ�งเป็นการ
ปฏิรูปในฝั�งของอปุทานเพื�อให้เกิดความมั�นใจถึงเสถียรภาพและเพื�อให้ความมั�งคั�งถกูกระจายออกไปอยา่งทั�วถึง 

อยา่งไรก็ตามการแผ่ขยายเทคโนโลยีดิจิตอลไปยงั Artificial Intelligence, Cloud Computing และ Internet of Things 
รวมทั .งการผลกัดนัให้หนัมาใช้พลงังานไฟฟ้าในอตุสาหกรรมรถยนต์ กําลงัทําให้เกิดระบบอตุสาหกรรมไร้ขีดจํากดัและสร้างโอกาส
ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ .น โดยในเอเชียมีประชากรชั .นกลางเพิ�มขึ .นและรวมทั .งเยาวชนชั .นกลาง จึงอยูใ่นตําแหน่งที�ดีที�จะได้รับประโยชน์จาก
กระแสนิยมเหลา่นี . ผู้บริโภครุ่นเยาว์ซึ�งเป็นคนรุ่นใหม่เหลา่นี .มีกําลงัซื .อเพิ�มขึ .นและอยู่ในโลกดิจิตอลอนัซบัซ้อนไม่เพียงแต่จะเป็น
เชื .อไฟที�ช่วยโหมกระแสการบริโภคให้เติบโตแตย่งัเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้เปลี�ยนไปจากเดิม 
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ถ้ามองในระดับบริษัทปัจจัยพื .นฐานอยู่ในเกณฑ์ที�ดี  กําไรอยู่ในช่วงขาขึ .นจากยอดขายที�เพิ�มขึ .น ในภาพรวม 
(Consensus) ได้ประมาณการเติบโตของกําไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share)ในเอเชียยกเว้นญี�ปุ่ นไว้ระหว่าง 12% และ 15% ในปี 
2561 ต่อเนื�องจากการเติบโตในปี 2560 ที�ประมาณ 20% มูลค่าตามอัตราส่วนราคาต่อผลกําไร (Price-to-Earnings) อยู่ที�
ประมาณ 16 เทา่ซึ�งดเูหมาะสมและยงัคงมีสว่นลดหากเปรียบเทียบกบัตลาดที�พฒันาแล้ว 

ในขณะที�สถานการณ์ปัจจบุนัยงัคงถกูมองวา่หุ้นจะปรับขึ .นตอ่ไป อเบอร์ดีนคาดวา่อตัราผลตอบแทนในปี 2561 จะอยู่ใน
ระดบัปานกลางหลงัจากที�ทํากําไรอยา่งโดดเดน่เมื�อปีที�แล้ว 
 
ภาพรวมตลาดตราสารทุนของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2560 และแนวโน้ม 
 

ตลาดเกิดใหม่ปรับขึ .นมาในไตรมาสที�สี�จนถึงปลายปีอย่างเต็มไปด้วยความหวงั กําไรที�ดีของบริษัทต่างๆ ราคานํ .ามนัที�
เพิ�มขึ .นและและการปฏิรูปด้านภาษีของสหรัฐฯ สง่ผลดีมากกวา่ผลกระทบจากมาตรการทางการเงินที�เข้มงวดขึ .นและกระแสการทํา
กําไรจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยงัคงอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่
ถึงแม้วา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยในเดือนธนัวาคมก็ตาม 

ในประเทศจีน รัฐบาลกรุงปักกิ�งยังคงลดความเสี�ยงทางการเงินด้วยออกกฎระเบียบที�เข้มงวดในการลงทุนจาก
ตา่งประเทศและผลติภณัฑ์ที�เกี�ยวกบัการบริหารจดัการสนิทรัพย์แตล่ดข้อจํากดัในการครอบครองกิจการของชาวต่างชาติซึ�งได้แก่
บริษัทการเงินบางแหง่ซึ�งชว่ยกระตุ้นภาคอตุสาหกรรมนี . วมทั .งบริษัท AIA อยา่งไรก็ตามหุ้นอสงัหาริมทรัพย์ได้รับแรงกดดนัจากการ
ชะลอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และราคาบ้านใหม่ สว่นในอินเดีย ความเชื�อมั�นได้รับแรงหนนุจากแผนการของรัฐบาลในการ
ปรับฐานเงินทนุใหม่ (Recapitalization) โดยธนาคารของรัฐ, การลดอตัราภาษีสินค้าและบริการให้กบัสินค้าและบริการจํานวน
หลากหลายรายการและจากการได้รับชัยชนะจากการเลือกตั .งของพรรครัฐบาลในรัฐที�สําคญั สําหรับส่วนอื�นในเอเชียนั .น ภาวะ
ความตึงเครียดกับจีนที�ผ่อนคลายลงและผลประกอบการรายไตรมาสที�ดีของบริษัท Samsung electronics ซึ�งมีสว่นสําคญัต่อ
ตวัเลขดชันีช่วยสนบัสนุนตลาดหุ้นของเกาหลีให้ปรับตวัเพิ�มขึ .นในขณะที�ธนาคารกลางมีการปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยเพื�อไม่ให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจที�ร้อนแรงจนเกินไป 

สําหรับตลาดในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ตลาดหุ้นในแอฟริกาใต้และค่าเงินแรนด์ปรับ
เพิ�มขึ .นจากความคาดหวงัในแง่ดีที�จะได้เห็นนาย Cyril Ramaphosa เป็นผู้ นําคนใหม่ของพรรคสมชัชาแห่งชาติแอฟริกา (ANC 
Party) ซึ�งเป็นพรรครัฐบาลเพื�อจะได้ทําการปฏิรูปให้สําเร็จเพื�อกระตุ้นให้ประเทศเติบโตต่อไป ธนาคารกลางของรัสเซียปรับลด
อตัราดอกเบี .ยขั .นตํ�า (Benchmark Rate) ลงสองครั .งภายในเวลา g เดือนเนื�องจากอตัราเงินเฟ้อปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง 
เศรษฐกิจในยโุรปตอนกลางรวมถึงโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กยงัคงมีโมเมนตมัทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ในขณะที�ตลาดหุ้นตรุกี
โดยเบื .องต้นได้รับผลกระทบจากความสมัพนัธ์กบัสหรัฐฯ ที�ยํ�าแย่ลงก่อนที�จะฟื.นตวัขึ .นจากการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที�
สามอนัเนื�องมาจากการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนและการลงทนุที�เพิ�มขึ .น 

ความไมแ่นน่อนทางการเมืองกลายเป็นอปุสรรคสําหรับประเทศในลาตินอเมริกา ตลาดหุ้นเม็กซิโกถกูรบกวนจากความ
ตึงเครียดที�เพิ�มขึ .นจากการเจรจารอบใหม่ในข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement) และ
กลวัว่าการลดภาษีของสหรัฐฯ อาจบั�นทอนความน่าสนใจในฐานะประเทศเป้าหมายที�จะลงทุนอีกต่อไป หุ้นบราซิลสร้างความ
ผิดหวงัจากข้อสงสยัวา่เมื�อไรทางฝ่ายที�มีหน้าที�ร่างกฎหมายจะอนมุตัิกฎหมายปฏิรูปเงินบํานาญ ซึ�งนบัว่าสําคญัถึงแม้ว่าธนาคาร
กลางจะยงัคงลดอตัราดอกเบี .ยอย่างต่อเนื�องในขณะที�เศรษฐกิจขยายตวัเป็นไตรมาสที�สามติดต่อกนั ชิลีกลบัแตกต่างโดยตลาด
ปรับตัวขึ .นจากราคาทองแดงที�เพิ�มขึ .น และการเลือกตั .งซึ�งได้นาย Sebastian Pinera ที�ดูจะเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดีมาเป็น
ประธานาธิบดี 
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หลงัจากผา่นช่วงปีอนัสดใสมาแล้ว ตลาดเกิดใหมน่า่จะยงัคงได้แรงหนนุจากการเติบโตอยา่งมั�นคงและความคาดหวงัว่า
ผลประกอบการจะดีขึ .นในปี efwi อยา่งไรก็ตามความเสี�ยงหลายประการอาจเป็นอปุสรรคต่อความท้าทายในระยะสั .น การปฏิรูป
ภาษีของสหรัฐฯ ที�ผา่นมา หรือจากการปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยที�เร็วเกินคาด อาจทําให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ .นและทําให้มีเงินทนุไหล
ออกจากสนิทรัพย์ในตลาดเกิดใหม ่ความไมแ่นน่อนทางการเมืองเป็นอีกหนึ�งความวิตกกงัวลเนื�องจากการเลือกตั .งในตลาดหลกั ๆ 
อาจเพิ�มความผนัผวนและทําให้ความเชื�อมั�นลดลง การปรับลดอนัดบัความนา่เชื�อถือของรัฐและบริษัทที�ออกมาลา่สดุยงัสะท้อนถึง
ความกงัวลเกี�ยวกบัระดบัหนี .สนิที�เพิ�มขึ .น อาจกลา่วได้วา่ประเภทสนิทรัพย์ (Asset Class) ยงัคงพยงุตวัอยู่ได้จากการกระจายการ
เติบโตไปทั�วโลกและอตัราเงินเฟ้อที�อยูใ่นระดบัปานกลาง บราซิลและรัสเซียดเูหมือนจะฟื.นตวัดีขึ .นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อน
หน้านั .น ในขณะที�อินเดียนา่จะฟื.นตวัจากความออ่นแอชั�วครั .งคราว ปัจจยัเหลา่นี .พร้อมกบัความพยายามของบริษัทตา่งๆ ที�จดัให้มี
การจดัสรรเงินทนุและปรับมาร์จิ .นให้ดีขึ .นนา่จะช่วยสนบัสนนุผลตอบแทนให้สงูขึ .น  
 ปัจจยัทางโครงสร้าง (Structural Factors) ในระยะยาวก็ดเูหมือนจะเอื .อประโยชน์ให้ด้วยเช่นกนั จํานวนชนชั .นกลางที�
เพิ�มขึ .นพร้อมกบัระดบัรายได้ในโลกที�กําลงัพฒันาที�เพิ�มขึ .นนา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคและบริษัทการเงินตา่งๆ  หุ้นบางตวัที�ถือ
ครองอยูน่า่จะอยูใ่นฐานะที�จะได้ประโยชน์จากจงัหวะความเป็นไปตามโลกใหม่รวมทั .งการขยายตวัไปตามกระแสนิยมในโลกของ
เทคโนโลยี อาทิเช่น Cloud Computing และ Internet of Things หรือการหนัไปใช้พลงังานไฟฟ้าในอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นต้น 
 กลา่วโดยรวมแล้วอนาคตดจูะสดใส แตอ่เบอร์ดีนยงัคงยดึมั�นในปรัชญาการลงทนุ โดยการมองหาบริษัทที�มีการจดัการที�
ดีและมีพื .นฐานที�มั�นคงและติดตามบริษัทเหลา่นั .นอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อให้มั�นใจวา่เราจะมีพอร์ตการลงทนุที�มีคณุภาพ 
 
ภาพรวมตลาดตราสารหนี ,ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2560 และแนวโน้ม 

 
ตราสารหนี .ในตลาดเกิดใหม่ (EMD) คงจะยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตที�ดีขึ .น ความสมดุลภายนอก 

(External Balances) ที�แข็งแกร่งขึ .น ความเสี�ยงของอตัราเงินเฟ้อที�ตํ�าและจากภาวะที�อตัราดอกเบี .ยยงัคงอยู่ในระดบัตํ�าทั�วโลกใน
ปี efwi ถึงแม้วา่บางประเทศมมีลูคา่ตราสารหนี . (Valuation) ที�สงูตลอดหลายปีที�ผา่นมา แตอ่เบอร์ดีนเชื�อวา่ตราสารหนี .ที�เป็นสกลุ
เงินหลกัๆ (Hard Currency) และตราสารหนี .ที�เป็นสกลุเงินท้องถิ�นยงัคงนา่สนใจในแง่ผลสมับรูณ์ (Absolute) และผลเปรียบเทียบ 
(Relative)  พนัธบตัรรัฐบาลสกลุเงินหลกัจะมีสว่นตา่งของอตัราผลตอบแทน (Spread) แคบลงมาอยู่ที� l.f%ในปี efwl  ผลกัดนั
ให้ดชันี JPMorgan EMBI Global Diversified Index ตํ�ากว่าระดบั +gll อย่างไรก็ตาม ปี eli{ ยงัมีส่วนต่างของอตัรา
ผลตอบแทน (Spread) ณ ระดบั l.gf – l.kl% ที�มากกวา่ตั .งแตปี่ effw  

อเบอร์ดีนคาดการณ์วา่สว่นตา่งของอตัราผลตอบแทน (Spread) นี .จะปรับแคบลงในปี efwi ซึ�งสะท้อนถึงปัจจยัพื .นฐาน
ที�สนบัสนนุตลาดเกิดใหม่ (EM) และแนวโน้มการเติบโตทั�วโลกอย่างมั�นคง หนี .ที�เป็นสกุลเงินท้องถิ�นน่าจะยงัคงได้ประโยชน์จาก
ปัจจยัภายนอกที�ดีขึ .น ได้แก่ ความเสี�ยงจากอตัราเงินเฟ้อที�ตํ�า อตัราดอกเบี .ยแท้จริงที�ยงัคงอยู่ในระดบัที�สงูและยงัมีความน่าสนใจ
ในการถือครองอยู ่อีกทั .งคา่เงินของตลาดเกิดใหมย่งัคงออ่นคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในระยะยาว 

สําหรับตราสารหนี .ต่างประเทศ (External Debt) อเบอร์ดีนจบัตาไปที�อาร์เจนตินาเนื�องจากการมีแนวโน้มเครดิตที�ดีขึ .น 
โดยคาดวา่การเติบโตจะเพิ�มขึ .น ในขณะที�อตัราเงินเฟ้อจะเริ�มลดลงในปี efwi ซึ�งเป็นโอกาสในการปรับลดอตัราดอกเบี .ย อเบอร์
ดีนเชื�อว่าสว่นต่าง (Spread) ของอตัราดอกเบี .ยในอาร์เจนตินาจะยงัคงมีไม่มากเมื�อเทียบกบัประเทศบราซิล และประเทศเพื�อน
บ้านในภูมิภาคเดียวกัน อาทิเช่น สาธารณรัฐโดมินิกันและฮอนดูรัส แม้การปรับเปลี�ยนนโยบายที�เชื�องช้าเป็นจุดอ่อนของ
อาร์เจนตินา แตอ่ยา่งไรก็ตาม เราคงจะเห็นแนวโน้มการออกตราสารหนี .ใหมที่�เพิ�มขึ .นอยา่งมากในระยะหลายปีตอ่จากนี . อเบอร์ดีน
ให้นํ .าหนักการลงทุนที�น้อย(underweight)ในประเทศเม็กซิโก โดยได้ลดสดัส่วนในบริษัทนํ .ามันของรัฐลงเมื�อเร็วๆนี . เนื�องจาก
แนวโน้มที�ดจูะไมด่ีนกั จากการที�นาย Andrés Manuel López Obrador (เป็นที�รู้จกัในนาม AMLO) ซึ�งมีท่าทีไม่เป็นมิตรกบัตลาด 
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ที�สามารถชนะการเลือกตั .งเป็นประเป็นประธานาธิบดีจากการเลือกตั .งในเดือนกรกฎาคม เรามองว่าในระยะยาวตรุกียงัน่าสนใจ
เมื�อเทียบกบัแอฟริกาใต้ซึ�งไมไ่ด้ให้นํ .าหนกัมากนกั แม้วา่จะมีพื .นฐานเครดิตที�ดีกวา่นี .ในอดีต ในขณะที�ฝั�งเอเชียมีการเปลี�ยนแปลง
เล็กน้อย เนื�องจากพนัธบตัรระดบัน่าลงทนุ (Investment Grade) ยงัคงแพงอยู่ สว่นตลาดได้รับรู้ราคา (Priced In) ของประเทศ
มองโกเลยีไปแล้ว หลงัจากได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) สว่นปากีสถานก็เผชิญกบัปัญหาทางด้าน
ปัจจยัพื .นฐาน 

แม้วา่เรายงัคงมองหาทางเลอืกในบางประเทศ อาทิเช่น เอกวาดอร์, เอลซลัวาดอร์, จอร์เจีย, กานาและแซมเบีย แตม่ลูคา่
ของตลาดชายขอบ (Frontier Markets) ยงัคงแข็งแกร่งในบางประเทศ และประเทศที�ออกตราสารหนี .ในตลาดแรก (Primary 
Market) สว่นใหญ่มาจากอาร์เจนตินา, อินโดนีเซียและกลุม่ประเทศความร่วมมืออา่วอาหรับ (GCC) แม้วา่ซาอดุีอาระเบีย, กาตาร์
และคเูวตไม่ได้ถกูจดัให้เข้าเป็นสว่นหนึ�งของดชันีตลาดเกิดใหม่ (EM) แต่อาจจะไม่มีผลกระทบต่อนกัลงทนุที�อ้างอิงดชันีมากนกั 
ประเทศอียิปต์ถกูคาดการณ์วา่จะเป็นประเทศในตลาดชายขอบที�ออกตราสารหนี .มากที�สดุตามมาด้วยไนจีเรีย เอกวาดอร์ เคนย่า 
และกานาจะกลบัมาในตลาด ขณะที�แองโกลาก็เป็นอีกหนึ�งประเทศที�มีศกัยภาพในการออกตราสารหนี . สว่นกรณีเวเนซุเอลาถือ
เป็นกรณีพิเศษเนื�องจากระดบัเครดิตมีความเสี�ยงเพิ�มขึ .นในปี efwi การที�รัฐบาลและบริษัทนํ .ามนัของรัฐชําระอตัราดอกเบี .ย 
(Coupon) และจ่ายคืนเงินต้นลา่ช้าในไตรมาสที�สี� แต่พวกเขาก็ยงัพยายามชําระหนี .ยู่ เราคิดว่ายงัมีความเสี�ยงในเรื�องที�พวกเขา
อาจต้องการปรับโครงสร้างหนี .ของเวเนซุเอลาในปีหน้า เนื�องจากจํานวนเงินที�มหาศาลถึง m.f พนัล้านเหรียญสหรัฐฯที�จะครบ
กําหนดชําระในปี efwi ถือเป็นภาระหลักของรัฐบาล ส่วนเหตุผลที�ยังคงสถานการณ์เป็นบริษัทนํ .ามันแห่งชาติเวเนซุเอลา 
(PDVSA) ก็คือหากบริษัทล้มละลาย อาจสง่ผลให้ภาคธุรกิจนํ .ามนัต้องหยดุชะงกั ซึ�งอาจนําไปสูค่วามตกตํ�าของรัฐบาล Chavista 
ขณะที�ยงัมีความเสี�ยงขาลง (Downside Risk) ของการผิดนดัชําระหนี . แตอ่เบอร์ดีนยงัเชื�อวา่อตัราการกู้คืน (Recovery Value) จะ
สงูกวา่ราคาพนัธบตัรในขณะนี .ซึ�งตํ�าอยูใ่นระดบั l.e% 

ในสว่นของหนี .ในประเทศ (Local Debt) นั .น อเบอร์ดีนมองวา่ประเทศบราซิลยงัมีมลูค่าที�ดี ซึ�งยงัคงมีโครงสร้างทั .งอตัรา
ดอกเบี .ยและสกลุเงินที�ดีในระยะยาว แม้วา่ความเสี�ยงในการเลือกตั .งอาจสง่ผลต่อการมลูค่า (Valuation) ในช่วงก่อนการโหวตใน
เดือนตลุาคมแต่การเติบโตกําลงัฟื.นตวั, อตัราเงินเฟ้ออยู่ตํ�ากว่าเป้าหมายและบราซิลให้อตัราดอกเบี .ยที�แท้จริง(Real Rates) สงู
ที�สดุในตลาดเกิดใหมห่ลกัๆ ซึ�งจะช่วยลดความเสี�ยงขาลง (Downside Risk) เรายงัมองอาร์เจนตินาเนื�องจากมนัเป็นฐานสําหรับ
อตัราดอกเบี .ยซื .อคืน (Repo Rate) ซึ�งตอนนี .อยู่ที� em.{f% หลงัจากที�ธนาคารกลางปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ย efl bps หลงัการ
เลอืกตั .งกลางสมยั (Mid-term Election) เมื�อเดือนตลุาคม ตรุกีอาจมีโอกาสใช้เทคนิคบางอยา่ง เนื�องจากมีอตัราดอกเบี .ย Nominal 
Rate สงูที�สดุของดชันีท้องถิ�น แตย่งัคงมีเรื�องที�ถกูทําให้เครดิตเสยีหายในอดีตกบัแอฟริกาใต้ที�ยงัค้างคาอยู่ ซึ�งเห็นได้จาก Moody 
ได้ลดอนัดบัเครดิตจากการเป็น investment-grade ratings ไปเมื�อต้นปี efwi สว่นรัสเซียและอินโดนีเซีย อเบอร์ดีนให้นํ .าหนกัการ
ลงทนุที�มากอยูแ่ล้ว สาเหตจุากอตัราดอกเบี .ยที�แท้จริงยงัคงนา่สนใจ ขณะที�อินเดียมีความนา่สนใจในการถือครองเนื�องจากมีความ
ผนัผวนในสกลุเงินตํ�า 

สว่นความเสี�ยงในเม็กซิโกเรายงัคงต้องรอดคูวามคืบหน้าจากการเจรจารอบใหมข่องข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) และการเลอืกตั .งในเดือนกรกฎาคม ประเทศโคลอมเบีย, ไทยและกลุม่ประเทศในภมูิภาคยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก 
(CEE) เป็นประเทศที�เราให้นํ .าหนกัการลงทนุที�น้อย(underweight) สําหรับในตลาดชายขอบ (Frontier Market) เรายงัคงเห็นมลู
ค่าที�ดีในประเทศอียิปต์, กานาและศรีลงักา เกิดความเสี�ยงขาลง (Downside Risk) สําหรับสกุลเงินในประเทศในช่วงไตรมาสที�
สามผา่นเงินตราตา่งประเทศ เนื�องจากคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึ .นเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัของโลกรวมทั .งสกุลเงินในตลาด
เกิดใหม ่เรายงัคงเชื�อวา่ ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจแข็งคา่ในชว่งสั .นๆ ของปี efwi แตก่ารเติบโตของตลาดเกิดใหมแ่ละการเติบโตทั�วโลก
น่าจะยงัช่วยให้ความเสี�ยงอยู่ในเกณฑ์ที�ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ�งโดยรวมแล้วถือเป็นผลดีต่อประเทศเกิดใหม่ซึ�งให้อตัรา
ผลตอบแทนที�สงูกวา่ 
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หรับบริษัทตา่งๆ ในตลาดเกิดใหมน่ั .น ยงัคงมีรายได้ที�แข็งแกร่งและการเติบโตของรายได้ตลอดทั�วทั .งภมูิภาคและในภาค
ธุรกิจต่างๆ มีสว่นทําให้เกิดการฟื.นตวัในปัจจยัพื .นฐานที�แข็งแกร่งตลอดปี efwl และเราคาดว่าแนวโน้มนี .จะยงัคงเป็นไปอย่าง
ตอ่เนื�องจนถึงปี efwi หากวา่ปัจจยัมหภาคยงัคงดีอยูเ่ช่นปัจจบุนั หากมองในแง่ภมูิภาคแล้ว ลาตินอเมริกามีศกัยภาพการพฒันา
ปัจจยัพื .นฐานที�แข็งแกร่งที�สดุ แตม่ีบางประเทศที�จะต้องระมดัระวงัในเรื�องที�กระทบตอ่จิตใจของคนโดยเฉพาะอย่างยิ�งในตรุกีและ
ตะวนัออกกลาง ในขณะที�เอเชียจะต้องคอยติดตามจบัตาระดบัการออกตราสารหนี .ที�เพิ�มขึ .นอยา่งระมดัระวงัและการเติบโตที�ชะลอ
ตวัลงของจีน เรายงัคงเชื�อมั�นในสนิทรัพย์ที�มีและรักษาระดบัการลงทนุไมใ่ห้นํ .าหนกัที�อาจเกิดความเสี�ยงมากจนเกินไป 

ในมมุมองของอเบอร์ดีน ความเสี�ยงสําคญัสําหรับตราสารหนี .ในตลาดเกิดใหม่ในปี efwi มาจากนโยบายของสหรัฐฯ, 
การเติบโตของจีนและราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ หากพิจารณาความเสี�ยงอยา่งเฉพาะเจาะจงแล้ว จะพบวา่การเพิ�มขึ .นอยา่งรวดเร็วของ
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ อาย ุil ปีที�เกิดจากเปลี�ยนแปลงในอตัราเงินเฟ้ออาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) หนัมาใช้นโยบายที�เข้มงวดมากขึ .น  Fed ได้สง่สญัญาณการคาดการณ์การปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยในตลาดอย่างระมดัระวงั 
โดยจะปรับขึ .นปีละสามครั .งในปี efwi และ efwe การปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยสามครั .งและอตัราดอกเบี .ยพนัธบตัรสหรัฐฯ ที�อตัรา
ผลตอบแทนระยะสั .นเพิ�มขึ .นเร็วกว่าระยะยาว (Bear Flattening) เมื�อปี efwl กลบัไม่ได้มีผลกระทบในทางลบต่อตราสารหนี .ใน
ตลาดเกิดใหม ่อยา่งไรก็ตาม ในขณะที�อตัราผลตอบแทนประเภทระยะยาวคงที�เนื�องจากความเสี�ยงจากอตัราเงินเฟ้ออยู่ในระดบั
ตํ�า อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร il ปีก็ยงัคงตํ�ากวา่คา่เฉลี�ยของประเภท il ปีซึ�งอยู่ที� e.{% ในปี efwl อเบอร์ดีนเชื�อว่าอตัรา
ผลตอบแทนประเภท il ปี คงจะไมป่รับขึ .นอยา่งรวดเร็วถ้าหากไมม่ีเงินเฟ้อจากการเพิ�มคา่จ้างแรงงาน อยา่งไรก็ตาม ถ้าหากมีการ
ปรับตวัขึ .นจริงก็จะสง่ผลต่อสว่นต่าง (Spread) และมลูค่า (Valuation) ของตราสารหนี .ในตลาดเกิดใหม่ สิ�งนี .เคยเกิดขึ .นในช่วงปี 
effw ในกรณี Taper Tantrum แต่ตลาดเกิดใหม่อยู่สถานการณ์ที�ดีกว่าในการตอบสนอง หากมีเหตกุารณ์เทขายสินทรัพย์เสี�ยง 
(Risk-off) เกิดขึ .นซํ .า เพราะจากสกลุเงินและบญัชีเดินสะพดัของตลาดเกิดใหมไ่ด้ถกูปรับปรุงไว้แล้ว และที�สาํคญักวา่ก็คือ แนวโน้ม
การเติบโตของตลาดเกิดใหมแ่ละทั�วโลกดจูะสดใสกว่าในช่วงปี effw-effm ในเรื�องของการผ่านร่างกฎหมายลดภาษีของสหรัฐฯ 
อาจเป็นความเสี�ยงอีกประการหนึ�งสาํหรับพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ หากสง่ผลให้เกิดการเติบโตที�สงูขึ .นอยา่งมาก ซึ�งจะสง่ผลให้การ
คาดการณ์เงินเฟ้อเพิ�มขึ .น การลงฉนัทามติ (Consensus) มีความเห็นวา่ผลกระทบตอ่การเติบโตของสหรัฐฯจะถกูจํากดั ซึ�งอธิบาย
วา่ทําไมตลาดไมด่ีและอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐฯก็ไมเ่ปลี�ยนแปลง เราเชื�อวา่การเติบโตของจีนจะ
ชะลอตวัลงในปี efwi เนื�องจากภาคอสงัหาริมทรัพย์ซึ�งเป็นปัจจยัสําคญัของการลงทนุ กําลงัชะลอตวัลงในขณะที�การเติบโตของ
สนิเชื�อยงัคงอยูใ่นเกณฑ์ดี แตเ่ราคาดวา่ทางการจะสามารถตอบสนองได้อยา่งรวดเร็วเมื�อมีความจําเป็น เช่นเดียวกบัที�เคยทําในปี 
effm ในขณะที�ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์โดยเฉพาะโลหะมีความเกี�ยวโยงกบัจีนอยา่งแท้จริง ดงันั .นจึงมีความเสี�ยงที�จะเกิดการขายทิ .ง
หากดชันีการเติบโตไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ไว้ ราคานํ .ามนัเป็นตวัชี .วดัที�สําคญัอีกตวัหนึ�งสําหรับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และราคาได้เพิ�มสงูขึ .นตอ่เนื�องจากความพยายามแทรกแซงราคาขององค์การกลุม่ประเทศผู้สง่นํ .ามนัออก (OPEC) ซึ�ง
ราคานํ .ามนันา่จะยงัคงสงูอยูจ่นกวา่จะมีการประชมุร่วมกนัอีกครั .งในช่วงกลางปี efwi นอกจากความเสี�ยงสามประการหลกันี .แล้ว 
ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีก็เป็นความเสี�ยงอีกอย่างหนึ�งซึ�งมีผลต่อการให้นํ .าหนกัในสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ ส่วน
สาํหรับ Bitcoin นั .นเราคอ่ยกลา่วถึงตอ่ไป 
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ภาพรวมตลาดตราสารทุนทั0วโลก ปี 2560 และแนวโน้ม 
 
 ตราสารทุนในตลาดโลกมีเสถียรภาพในเดือนธันวาคม ในสหรัฐอเมริกานั .นความเชื�อมั�นของผู้บริโภคลดลงจากความ
กงัวลเกี�ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ฝ่ายนิติบญัญัติได้อนุมตัิการลดภาษีนิติบคุคลและสนบัสนุนให้บริษัทอเมริกันนําผลกําไรจาก
ภายนอกกลบัเข้าประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ย l.ef% ชี .ให้เห็นเป็นนยัวา่จะมีการเข้มงวดกบัตลาดแรงงาน
ตอ่ไปแม้วา่อตัราเงินเฟ้อจะตํ�ากวา่เป้าหมายที� e% 
 ในยุโรปการลงทุนและการส่งออกนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที�สงูกว่าในไตรมาสที�สาม เจ้าหน้าที� (Regulators) 
เสนอให้แต่งตั .งรัฐมนตรีแห่งยโุรป (European Minister) เพื�อกํากบัดแูลกองทนุเพื�อเสถียรภาพทางการเงิน (Monetary Fund) ซึ�ง
สามารถนําไปเป็นแหลง่เงินทนุสดุท้ายที�จะปลอ่ยกู้ เมื�อเกิดวิกฤตการณ์ขึ .นกบัธนาคารได้ ฝ่ายนิติบญัญัติยงัคงขยายระยะเวลาใน
การปฏิบตัิตามกฎ MiFID II ซึ�งนบัวา่สาํคญัยิ�งและช่วยผอ่นคลายความกงัวลให้กบัสถาบนัการเงินตา่งๆ  
 ในสหราชอาณาจกัรองักฤษ การเติบโตของเศรษฐกิจขยายตวัเร็วเกินคาดและอตัราเงินเฟ้อและค่าจ้างที�สงูขึ .นเป็นตวั
ขดัขวางการใช้จ่ายเพื�อการบริโภค ร่างกฏหมายเพื�อถอนตวัออกจาก Brexit ถกูตรวจสอบอย่างละเอียดและนกัการเมืองในพรรค
รัฐบาลที�ไมเ่ห็นด้วยก็พยายามที�จะเข้าไปมีบทบาทในรัฐสภาเพื�อให้มีสว่นร่วมมากขึ .นซึ�งอาจทําให้วนัที�จะได้ออกจาก Brexit ลา่ช้า
ออกไป 
 สําหรับภายในเอเชีย การฟื.นตวัที�แข็งแกร่งทั�วโลกช่วยหนุนเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตามปริมาณสต๊อกนํ .ามนัดิบของ
สหรัฐฯ ที�ลดน้อยลงไปผนวกกับการปิดท่อส่งนํ .ามันหลักในทะเลเหนือยิ�งทําให้สถานการณ์แย่ลงซึ�งกลายเป็นช่วยให้ราคา
นํ .ามนัดิบเบรนท์ (Brent Crude) ปรับเพิ�มขึ .น 
 ตราสารทนุของญี�ปุ่ นมีความคืบหน้าจากความคาดหมายที�เห็นว่ารายได้ของบริษัทต่างๆ จะดีขึ .น สว่นในประเทศจีน นกั
ลงทนุเกิดความวิตกจากการที�ทางการพยายามแก้ปัญหาเรื�องความสามารถในการชําระหนี .สิน (leverage) ในขณะที�มีการคาดว่า
อปุสงค์ของแร่เหลก็ในจีนแผน่ดินใหญ่จะออ่นตวัลงซึ�งจะกระทบตอ่การเติบโตของบริษัทเหมืองแร่ตา่งๆ 
 หุ้นเทคโนโลยีในปรับตวัขึ .นแตเ่กิดการสะดดุเนื�องจากนกัลงทนุขายทํากําไรหรือเปลี�ยนไปลงทนุในภาคธุรกิจอื�นที�สามารถ
ทํากําไรได้จากอตัราดอกเบี .ยที�สงูขึ .น อาทิเช่น ธนาคาร หุ้นพลงังานขยบัสงูขึ .นมากจากราคานํ .ามนัที�เริ�มคงตวัและจากสาเหตหุลกั
คือการขยายระยะเวลาในการลดกําลงัการผลติที�นําโดย OPEC 

ตลาดทั�วโลกทําผลงานได้ดีในปี efwl ดชันี MSCI AC World ปรับเพิ�มขึ .นมากกว่า ee% นบัจากต้นปีมาและน่าจะยงัมี
โมเมนตมัเพียงพอที�จะไปถึงปีหน้าได้ เศรษฐกิจทั�วโลกยงัอยู่ในช่วงขาขึ .นซึ�งน่าจะช่วยให้บริษัทต่างๆ มีผลกําไรที�ดีซึ�งจะนําไปสู่
ราคาหุ้นที�สงูขึ .น อย่างไรก็ตามยงัมีความเสี�ยงในบางเรื�องเช่น ปัญหาจากการเจรจาในกรณีของ Brexit หรือจากการเริ�มปรับ
นโยบายทางการเงินให้เข้าสูภ่าวะปกติของประเทศพฒันาแล้วทั�วโลก ดงันั .นเพื�อปกป้องภาวะการลงทนุที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เราจึงยงัคงยดึมั�นตอ่แผนการลงทนุระยะยาวซึ�งมุง่เน้นไปที�พื .นฐาน, การวิเคราะห์พื .นฐานของรูปแบบของธุรกิจ (Business 
Models) และราคา (Valuations) 

ราคาหุ้นในตลาดการเงินที�สําคญัหลายแห่งปรับขึ .นอย่างต่อเนื�องและน่าจะยงัมีแรงที�จะเติบโตได้ต่อไปในปีใหม่นี . คาด
กนัวา่การปฏิรูปทางภาษีในสหรัฐอเมริกาจะได้เห็นบริษัทตา่งๆ ซื .อสินทรัพย์กลบัมาหลงัจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเงียบเหงา
จากระดบัหนี .สนิที�เพิ�มขึ .น อยา่งไรก็ตามภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจยงัคงเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
สว่นใหญ่ยงัคงอยู่ในช่วงเริ�มต้น การเจรจากรณี Brexit ยงัคงเป็นไปอย่างทลุกัทเุลและการเลือกหาผู้ นําทางการเมืองในประเทศ
ตะวนัตกดเูหมือนจะยงัไมล่งตวั ธนาคารกลางตา่งๆ ยงัคงพิจารณาหาวธีิปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยทา่มกลางเงินเฟ้อที�ตํ�า เพื�อรับมือกบั
ภาวการณ์ที�ยงัมีความผนัผวน อเบอร์ดีนจึงยงัคงยดึมั�นตอ่การวิเคราะห์ปัจจยัพื .นฐานในแง่ของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business 
Models) และราคา (Valuations) นอกจากนั .นยงัหมั�นตรวจสอบดแูลการลงทนุและดแูนวโน้มการลงทนุในระยะยาว โดยมีพอร์ต
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การลงทนุที�ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที�มีความสามารถในการบริหารงาน มีการประกอบการที�แข็งแกร่งและมีโอกาสที�จะสร้าง
รายได้ที�เติบโตอยา่งแท้จริง 
 
 สดุท้ายนี .บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ใคร่ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ได้ให้ความไว้วางใจ
เลอืกบริษัทเป็นผู้จดัการการลงทนุของท่านตลอดมา บริษัทหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าข้อมลูกองทนุที�บริษัทนําเสนอนั .นจะเป็นประโยชน์
ตอ่การลงทนุของทา่นตอ่ไป  
 
 

       บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั 
 

 



 
 

©2018 Aberdeen Standard Investment 

 

รายละเอียดกองทุน                                                      
 
นโยบายการลงทุน ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัตราสารแห่งทนุ โดยจะลงทนุ

ในระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที�มีปัจจัยพื &นฐานดี   และมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยจะลงทนุเพื�อให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉลี�ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเป็นหุ้นของ
บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน  150  บริษัทแรกที�มีมลูค่าตาม
ราคาตลาดสูง และหุ้นนอกกลุ่มดังกล่าวที�มีปัจจัยพื &นฐานดีในสดัส่วนที�เหมาะสมส่วนที�
เหลอืจะลงทนุในตราสารทางการเงินอื�นๆ 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล โครงการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่เพื�อให้เกิด

รายได้เพิ�มขึ &น 
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                      
 
เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
 
 ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส อนัมี บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จํากดั เป็นผู้บริหารกองทนุ ได้ปฏิบตัิหน้าที�ดูแลผลประโยชน์ กองทนุรวม ดงักลา่ว สําหรับ
ระยะเวลารอบปีบญัชีตั &งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 แล้วนั &น 
 
 ธนาคาร ฯ ได้จดัทํารายงานฉบบันี &ขึ &นบนพื &นฐานของแหล่งข้อมูลที�ได้รับ ณ วนัที�ในจดหมายนี & โดยเชื�อว่าเชื�อถือได้ แต่
ธนาคารไมรั่บรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว และขอสงวนสทิธิในความรับผิดชอบตอ่ความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที�สาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนั
กบัรายงานดงักลา่ว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไมรั่บประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระทําการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที�เป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที�เกิดขึ &นอนัเกี�ยวข้องกบัรายงาน
ฉบบันี & 

 
ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าที�ในการจัดการกองทุนเปิด               

อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส โดยถกูต้องตามที�ควรตามวตัถุประสงค์ที�ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการที�ได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
                         ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
 
 
                                                                                                       (นายกฤป อนัตกร)      (คณุเจิดจนัทร์ สนุนัทพงษ์ศกัดิN) 
                          Citibank N.A.   
                          ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
   
   
 
  
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
24 มกราคม 2561 
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ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัที� 29 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  1,110,535,213.06 บาท มลูคา่หนว่ยลงทนุ  47.7066 บาท 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทน SET TRI  
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชี =วัด 

ตั &งแตต้่นปี 13.01% 17.35% 6.38% 6.29% 

3 เดือน 2.37% 5.02% 0.50% 0.47% 

 6 เดือน 5.56% 12.66% 0.44% 0.43% 

12 เดือน 13.01% 17.35% 6.38% 6.29% 

3 ปี 3.03% 6.51% 7.81% 9.89% 

5 ปี  3.70% 5.39% 10.66% 12.12% 

10 ปี 10.27% 7.74% 17.69% 19.90% 

ตั &งแตจ่ดัตั &ง (2 มี.ค. 47) 11.96% 7.09% 16.35% 18.78% 

อัตราเฉลี)ยต่อปีสาํหรับผลการดาํเนินงานที)แสดงในช่วงเวลาตั =งแต่ 1 ปีขึ =นไป  

ก่อนวนัที� 1 มกราคม 2560 ตวัชี &วดัของกองทนุใช้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET CR Index) ซึ�งไมไ่ด้รวมถงึ
ผลตอบแทนที�ได้รับมาจากอตัราปันผลของหุ้นในดชันี ทั &งนี & อตัราผลตอบแทนของกองทนุในระยะเวลาเดียวกนัได้คาํนวณร่วมกบั
อตัราปันผลของหุ้นที�กองทนุได้นําไปลงทนุตอ่ การเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนของกองทนุและตวัชี &วดัจึงต้องนําปัจจยัดงักลา่ว
มาร่วมพิจารณา ถ้าหากกองทนุและตวัชี &วดัได้คาํนวณด้วยกระบวนการเดยีวกนัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2560 ผลตา่งระหวา่ง
ผลตอบแทนและตวัชี &วดัอาจน้อยลงได้ 
ที�มา:  บลจ. อเบอร์ดีน จํากดั 
หมายเหตุ    
ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องที�ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี &ได้จดัทําขึ &นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
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ค่าใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สาํหรับรอบปีบญัชี ตั &งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ค่าใช้จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 18,964,700.48 1.87 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 325,109.28 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,192,066.81 0.12 

คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ - 0.00 

คา่ใช้จา่ยอื�นๆ 183,582.69 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั =งหมด* 20,665,459.26 2.04 

 
* ไมร่วมคา่นายหน้าซื &อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆที�เกิดขึ &นจากการซื &อขายหลกัทรัพย์ แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว 
** มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี�ย 1,013,701,978.71 บาท 

 
ค่านายหน้า 

สาํหรับรอบปีบญัชี ตั &งแตว่นัที� 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ชื)อบริษัทนายหน้า จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั =งหมด 

บริษัท ยบีูเอส เอจี จํากดั 162,264.00 18.98 

บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 129,033.80 15.08 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 119,554.19 13.98 

บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 101,242.96 11.83 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 97,202.81 11.36 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 78,801.78 9.21 

บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 71,947.39 8.41 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 34,122.18 3.99 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 34,052.71 3.98 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 27,240.61 3.18 

รวมค่านายหน้าทั =งหมด 855,462.43 100.00 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 
รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 
      
  

 
จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 

หุ้นสามัญ    

 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 
อาหารและเครื)องดื)ม    

  
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล 876,568 38,349,850.00 3.45 

 
ธุรกิจการเงนิ 

   
 

ธนาคาร 
   

  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 162,500 32,825,000.00 2.96 

  
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 298,400 69,228,800.00 6.23 

  
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 292,800 23,204,400.00 2.09 

  
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 322,200 48,330,000.00 4.35 

  
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 343,530 30,402,405.00 2.74 

 
เงนิทุนและหลักทรัพย์ 

   
  

บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) 378,600 39,185,100.00 3.53 

 
ประกันภยัและประกันชวีิต 

   
  

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 100,345 35,923,510.00 3.24 

  
บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ 9,937,120 17,688,073.60 1.59 

  
บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต 1,461,651 16,078,161.00 1.45 

 
สินค้าอุตสาหกรรม 

   
 

ยานยนต์ 
   

  
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 135,500 30,081,000.00 2.71 

 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

   
 

วัสดุก่อสร้าง 
   

  
บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค  7,694,200 26,621,932.00 2.40 

  
บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง 154,811 40,715,293.00 3.67 

  
บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย 120,700 58,418,800.00 5.26 

  
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  676,100 21,973,250.00 1.98 

 
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

   
  

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 723,200 61,652,800.00 5.55 

  
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  1,333,200 17,598,240.00 1.58 

  
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 3,009,600 31,600,800.00 2.85 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 
รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 
      
  

 
จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 

 

 
ทรัพยากร 

   
 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
   

  
บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์  582,878 14,863,389.00 1.34 

  
บมจ.บ้านป ู 2,215,762 43,207,359.00 3.89 

  
บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ &าภาคตะวนัออก 2,452,700 30,413,480.00 2.74 

  
บมจ.ผลติไฟฟ้า 148,100 31,989,600.00 2.88 

  
บมจ.ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม 562,900 56,290,000.00 5.07 

 
บริการ 

   
 

พาณิชย์ 
   

  
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 4,500,020 57,600,256.00 5.19 

 
การแพทย์ 

   
  

บมจ.กรุงเทพดสุติเวชการ 1,821,000 38,058,900.00 3.43 

  
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 116,900 22,094,100.00 1.99 

 
สื)อและสิ)งพิมพ์ 

   
  

บมจ.บีอีซี เวิลด์ 1,123,500 14,717,850.00 1.33 

 
เทคโนโลย ี

   
 

ชิ =นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
   

  
บมจ.ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 677,000 30,126,500.00 2.71 

 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 

   
  

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  349,400 66,735,400.00 6.01 

รวม หุน้สามญั 
 

1,045,974,248.60 94.21 

      เงนิฝากออมทรัพย์ 
   

  
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น. เอ. - บญัชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ�ง 

 
3,629,230.98 0.33 

  
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) - บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 
216,224.60 0.02 

รวม เงินฝากออมทรพัย์ 

 
3,845,455.58 0.35 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 
รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 
      
  

 
จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 

 

เงนิฝากเพื)อดาํเนินการ 
   

  
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝากเพื�อดาํเนินการ 

 
59,927,673.70 5.40 

รวม เงินฝากเพื�อดําเนินการ 

 
59,927,673.70 5.40 

      สนิทรัพย์อื�น 
 

4,138,377.78 0.37 
หนี &สนิอื�น 

 
(3,474,336.06) (0.31) 

  
รวมทรัพย์สินสุทธิ 

 
1,110,411,419.60 100.00 

 
 

อันดับความน่าเชื)อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที)กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร 
 

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื)อถอืโดย 
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื)อถอืโดย 
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA+(Fitch) 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A(Tris) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA+(Fitch) 
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) A1(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch) - 
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2560 
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กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สาํหรับแตล่ะปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลีดเดอร์ส 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส (“กองทนุ”) ซึ�งประกอบด้วย งบดุล และ งบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้อมูลทางการเงินที�สาํคัญสาํหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที�
สาํคญั  
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี &แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2560 ผล
การดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที�สาํคัญสาํหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบ
ของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี & ข้าพเจ้าเชื�อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลอื)น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื�น ข้อมลูอื�นประกอบด้วย ข้อมลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบญัชีที�อยู่ในรายงานประจําปีนั &น ซึ�งคาดว่ารายงานประจําปีนั &นจะถูกจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที�ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีนี & 
ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื�น และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขดัแย้งที�มี
สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอื�นมีการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื�อสารเรื�องดงักลา่วกบัผู้บริหารเพื�อให้ผู้บริหารดําเนินการแก้ไขข้อมลูที�แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี &โดยถกูต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลู
ที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
ในการจดัทํางบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทนุในการดําเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผยเรื�องที�
เกี�ยวกบัการดําเนินงานตอ่เนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั &งใจที�จะเลกิกองทนุหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื�องตอ่ไปได้ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที�
ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ�งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า
รายการที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหลา่นี & 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
• ระบแุละประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั &น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี�ยงที�ไมพ่บข้อมลู
ที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการ
ทจุริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั &งใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที�ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกองทนุ  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูที�เกี�ยวข้องซึ�งจดัทําขึ &นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที�ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อ
สงสยัอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกองทนุในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แนน่อนที�มีสาระสาํคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน 
หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ &นอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตใุห้กองทนุต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื�อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื &อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�ควร 

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้บริหารเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในซึ�งข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ผู้สอบบญัชีที�รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี &คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 

 
 
 

 (นายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์)                                              
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2561 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

งบดุล 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 

          
       

บาท 

     
หมายเหต ุ

 
2560 

 
2559 

สนิทรัพย์ 
       

 
 เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม (ราคาทนุ 931,344,371.05 บาท   

    
  

 ในปี 2560 และ 958,242,124.01 บาทในปี 2559)  3, 7 
 

  1,045,974,248.60  
 

     980,711,284.45  

 
เงินฝากธนาคาร  6 

 
       63,773,129.28  

 
       20,272,938.58  

 
 ลกูหนี &  

       
  

จากดอกเบี &ย 
  

               18,671.78  
 

               11,046.36  

  
จากการขายเงินลงทนุ 

  
                              -   

 
          1,663,574.77  

  
จากการขายหนว่ยลงทนุ 

  
          4,119,706.00  

 
          1,182,525.19  

  
รวมสนิทรัพย์ 

  
  1,113,885,755.66  

 
  1,003,841,369.35  

หนี &สนิ 
        

 
 เจ้าหนี &  

      
  

จากการซื &อเงินลงทนุ 
  

                              -   
 

          8,805,747.53  

  
จากการรับซื &อคืนหนว่ยลงทนุ 

  
          1,473,741.13  

 
          2,910,892.67  

 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 8 

 
          1,950,102.22  

 
          1,746,257.66  

 
หนี &สนิอื�น 

   
               50,492.71  

 
               46,619.95  

  
รวมหนี &สนิ 

  
          3,474,336.06  

 
       13,509,517.81  

สนิทรัพย์สทุธิ 
   

  1,110,411,419.60  
 

     990,331,851.54  

สนิทรัพย์สทุธิ: 
     

 
ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

  
     232,784,236.84  

 
     234,523,762.99  

 
กําไรสะสม 

     
  

บญัชีปรับสมดลุ 
  

     197,210,818.57  
 

     201,219,158.95  

  
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 4 

 
     680,416,364.19  

 
     554,588,929.60  

  
สนิทรัพย์สทุธิ 

  
  1,110,411,419.60        990,331,851.54  

        
 

 
สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 

  

     
47.7013                      42.2273  

จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั &งหมด ณ วนัสิ &นปี (หนว่ย) 
  

   23,278,423.6822      23,452,376.3044  

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของอตุสาหกรรม 
  

       
  

ชื�อหลกัทรัพย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม 
(บาท) 

ร้อยละของมลูคา่
เงินลงทนุ 

หลักทรัพย์จดทะเบียน 
   

 
หุ้นสามัญ 

   
 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

   
  

อาหารและเครื)องดื)ม 
 

      38,349,850.00               3.67 

  
 

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล            876,568            38,349,850.00                      3.67  

 
ธุรกิจการเงนิ 

  
 

  
ธนาคาร 

 
    203,990,605.00              19.50 

   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ            162,500            32,825,000.00                      3.14  

   
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย            298,400            69,228,800.00                      6.62  

   
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน            292,800            23,204,400.00                      2.22  

   
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์            322,200            48,330,000.00                      4.62  

   
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป            343,530            30,402,405.00                      2.90  

  
เงนิทุนและหลักทรัพย์ 

 
      39,185,100.00               3.75 

   
บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)            378,600            39,185,100.00                      3.75  

  
ประกันภยัและประกันชวีิต 

 
      69,689,744.60               6.66 

   
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั            100,345            35,923,510.00                      3.43  

   
บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่        9,937,120            17,688,073.60                      1.69  

   
บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต        1,461,651            16,078,161.00                      1.54  

 
สินค้าอุตสาหกรรม 

  
 

  
ยานยนต์ 

 
      30,081,000.00               2.88 

   
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า            135,500            30,081,000.00                      2.88  

 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

  
 

  
วัสดุก่อสร้าง 

 
    147,729,275.00              14.12 

  
 

บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค        7,694,200            26,621,932.00                      2.54  

   
บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย            120,700            58,418,800.00                      5.59  

   
บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง            154,811            40,715,293.00                      3.89  

   
บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)            676,100            21,973,250.00                      2.10  

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของอตุสาหกรรม 
  ชื�อหลกัทรัพย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม 

(บาท) 
ร้อยละของมลูคา่

เงินลงทนุ 
 

  
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
    110,851,840.00              10.59 

   
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา            723,200            61,652,800.00                      5.89  

   
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        3,009,600            31,600,800.00                      3.02  

   
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์        1,333,200            17,598,240.00                      1.68  

 
ทรัพยากร 

  
 

  
พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
    176,763,828.00              16.90 

  
 

บมจ.บ้านป ู       2,215,762            43,207,359.00                      4.13  

  
 

บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์            582,878            14,863,389.00                      1.42  

  
 

บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ &าภาคตะวนัออก        2,452,700            30,413,480.00                      2.91  

   
บมจ.ผลติไฟฟ้า            148,100            31,989,600.00                      3.06  

   
บมจ.ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม            562,900            56,290,000.00                      5.38  

 
บริการ 

   
 

  
พาณิชย์ 

 
      57,600,256.00               5.51 

   
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์        4,500,020            57,600,256.00                      5.51  

  
การแพทย์ 

 
      60,153,000.00               5.75 

   
บมจ.กรุงเทพดสุติเวชการ        1,821,000            38,058,900.00                      3.64  

   
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์            116,900            22,094,100.00                      2.11  

  
สื)อและสิ)งพิมพ์ 

 
      14,717,850.00               1.41 

   
บมจ.บีอีซ ีเวิลด์        1,123,500            14,717,850.00                      1.41  

 
เทคโนโลย ี

  
 

  
ชิ =นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
      30,126,500.00               2.88 

  
 

บมจ.ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส            677,000            30,126,500.00                      2.88  

  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 

 
      66,735,400.00               6.38 

  
 

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส            349,400            66,735,400.00                      6.38  

 
รวมหุ้นสามัญ 

 
  1,045,974,248.60            100.00  

        ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 931,344,371.05 บาท) 
 

  1,045,974,248.60            100.00 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม 
 

       
 

ชื�อหลกัทรัพย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม 
(บาท) 

ร้อยละของมลูคา่
เงินลงทนุ 

     
 

  หลักทรัพย์จดทะเบียน 
   

 
หุ้นสามัญ 

   
 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

  
อาหารและเครื)องดื)ม 

 
   33,611,006.00                3.43  

   
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล            940,168        33,611,006.00                      3.43  

 
ธุรกิจการเงนิ 

   
  

ธนาคาร 
 

 190,143,082.50               19.39  

   
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ            185,600        29,603,200.00                      3.02  

   
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย            315,700        56,036,750.00                      5.71  

   
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน            348,300        20,549,700.00                      2.10  

   
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์            382,000        58,255,000.00                      5.94  

   
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป            426,530        25,698,432.50                      2.62  

  
เงนิทุนและหลักทรัพย์ 

 
   45,488,610.00                4.64  

   
บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)            404,400        41,855,400.00                      4.27  

   
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซ ี           165,900          3,633,210.00                      0.37  

  
ประกันภยัและประกันชวีิต 

 
   67,146,954.15                6.85  

   
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั            100,245        34,484,280.00                      3.52  

   
บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่        9,937,120        20,867,952.00                      2.13  

   
บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต       1,222,251        11,794,722.15                      1.20  

 
สินค้าอุตสาหกรรม 

   
  

ยานยนต์ 
 

   28,557,200.00                2.91  

   
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า            151,900        28,557,200.00                      2.91  

 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

   
  

วัสดุก่อสร้าง 
 

 119,556,760.00               12.19  

   
บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค       5,929,000        26,324,760.00                      2.68  

   
บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย            131,100        65,025,600.00                      6.63  

   
บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง            103,700        28,206,400.00                      2.88  

      

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม 
 

       
 

ชื�อหลกัทรัพย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม 
(บาท) 

ร้อยละของมลูคา่
เงินลงทนุ 

 

  
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
   89,085,675.00                9.08  

   
บมจ.เซ็นทรัลพฒันา            739,100        41,943,925.00                      4.28  

   
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์       2,175,100        26,318,710.00                      2.68  

   
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์       2,124,800        20,823,040.00                      2.12  

 
ทรัพยากร 

   
  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 158,903,293.20               16.20  

   
บมจ.บ้านป ู       1,563,650        30,022,080.00                      3.06  

   
บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์           459,078        11,201,503.20                      1.14  

   
บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ &าภาคตะวนัออก       2,452,700        28,941,860.00                      2.95  

   
บมจ.ผลติไฟฟ้า            171,900        34,208,100.00                      3.49  

   
บมจ.ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม            545,400        52,494,750.00                      5.35  

   
บมจ.ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ &ง              40,700          2,035,000.00                      0.21  

 
บริการ 

    
  

พาณิชย์ 
 

   82,298,064.00                8.39  

   
บมจ.บิyกซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์            188,900        39,669,000.00                      4.04  

   
บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์       4,179,320        42,629,064.00                      4.35  

  
การแพทย์ 

 
   54,329,850.00                5.54  

   
บมจ.กรุงเทพดสุติเวชการ        1,477,500        34,130,250.00                      3.48  

   
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์            111,600        20,199,600.00                      2.06  

  
สื)อและสิ)งพิมพ์ 

 
   19,910,040.00                2.03  

   
บมจ.บีอีซ ีเวิลด์        1,199,400        19,910,040.00                      2.03  

 
เทคโนโลย ี

   
  

ชิ =นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

   34,574,350.00                3.53  

   
บมจ.ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส            875,300        34,574,350.00                      3.53  

  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 

 
   54,081,300.00                5.51  

   
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส            367,900        54,081,300.00                      5.51  

 
รวมหุ้นสามัญ 

 
 977,686,184.85               99.69  

     

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี &  
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559 

        การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม 
 

       
 

ชื�อหลกัทรัพย์ จํานวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม 
(บาท) 

ร้อยละของมลูคา่
เงินลงทนุ 

 

 
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

   

   
บมจ.บ้านป ู           207,812          2,867,805.60                      0.29  

   
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล              36,580             157,294.00                      0.02  

 
รวมใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

 
     3,025,099.60                0.31  

    
ยอดรวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 958,242,124.01 บาท) 

 
 980,711,284.45             100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ =นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2560 

         
      

 บาท  

    
หมายเหต ุ

 
2560 

 
2559 

รายได้จากการลงทนุ 3 
    

 
รายได้เงินปันผล 

  
         32,066,330.80  

 
       33,315,114.10  

 
รายได้ดอกเบี &ย 

  
                 39,289.10  

 
               29,326.18  

 
รายได้อื�น 

  
                   1,507.59  

 
                     105.63  

  
รวมรายได้ 

  
         32,107,127.49  

 
       33,344,545.91  

คา่ใช้จา่ย 
 

3 
    

 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 

 
         18,964,700.48  

 
       17,177,761.46  

 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 

 
               325,109.28  

 
             294,475.99  

 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 

 
           1,192,066.81  

 
          1,079,744.90  

 
คา่สอบบญัชี 

  
                 71,400.00  

 
               71,200.00  

 
คา่ใช้จา่ยอื�น 

  
               112,182.69  

 
             141,690.57  

  
รวมคา่ใช้จา่ย 

  
         20,665,459.26  

 
       18,764,872.92  

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 
  

         11,441,668.23  
 

       14,579,672.99  

         รายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุ 3 
    

 
รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

  
22,225,049.25  

 
14,742,498.67  

 
รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

  
92,160,717.11  

 
76,051,595.71  

รวมรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทนุที�เกิดขึ &นและที�ยงัไมเ่กิดขึ &น 
  

114,385,766.36  
 

90,794,094.38  

         การเพิ�มขึ &นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน 
  

125,827,434.59  
 

105,373,767.37  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 



 
 

©2018 Aberdeen Standard Investment 

 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

งบแสดงการเปลี)ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

สาํหรับปีสิ =นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2560 

        
     

 บาท  

     
2560 

 
2559 

การเพิ�มขึ &นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี 
    

 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

 
         11,441,668.23          14,579,672.99  

 
รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

 
         22,225,049.25          14,742,498.67  

 
รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

 
         92,160,717.11          76,051,595.71  

การเพิ�มขึ &นสทุธิในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน 
 

       125,827,434.59        105,373,767.37  

การเพิ�มขึ &น(ลดลง)ของทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 
  

 
 

 
มลูคา่หนว่ยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 

 
       414,232,625.76  

 
     244,568,573.88  

 
มลูคา่หนว่ยลงทนุที�รับซื &อคืนในระหวา่งปี 

 
     (419,980,492.29) 

 
   (213,284,208.92) 

การเพิ�มขึ &น(ลดลง)สทุธิของทนุที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 

          (5,747,866.53) 
 

       31,284,364.96  

การเพิ�มขึ &นของสนิทรัพย์สทุธิในระหวา่งปี 
 

       120,079,568.06  
 

     136,658,132.33  
สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 

 
       990,331,851.54  

 
     853,673,719.21  

สนิทรัพย์สทุธิปลายปี 
 

   1,110,411,419.60  
 

     990,331,851.54  

        
     

 หนว่ย  

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหนว่ยลงทนุ 
    

 
(มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท) 

    
 

หนว่ยลงทนุ ณ วนัต้นปี 
 

    23,452,376.3044  
 

   22,747,988.7956  

 
บวก : หนว่ยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 

 
       9,157,273.1332  

 
     6,008,503.8965  

 
หกั : หนว่ยลงทนุที�รับซื &อคืนในระหวา่งปี 

 
     (9,331,225.7554) 

 
   (5,304,116.3877) 

 
หนว่ยลงทนุ ณ วนัปลายปี 

 
    23,278,423.6822  

 
   23,452,376.3044  

 

 

 
 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 



 
 

©2018 Aberdeen Standard Investment 

 

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ =นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2560 

 
     

 บาท  

     
2560 

 
2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

 
การเพิ�มขึ &นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน 

 
       125,827,434.59  

 
     105,373,767.37  

 
ปรับกระทบการเพิ�มขึ &นสทุธิในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน 

    
  

ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  
    

 
การซื &อเงินลงทนุ 

 
     (191,299,610.84) 

 
   (168,247,399.92) 

 
การขายเงินลงทนุ 

 
       240,422,413.05  

 
     111,063,104.25  

 
การเพิ�มขึ &นในลกูหนี &จากดอกเบี &ย 

 
                  (7,625.42) 

 
                (2,403.45) 

 
การ(เพิ�มขึ &น)ลดลงในลกูหนี &จากการขายเงินลงทนุ 

 
           1,663,574.77  

 
        (1,663,574.77) 

 
การเพิ�มขึ &นในลกูหนี &จากการขายหนว่ยลงทนุ 

 
          (2,937,180.81) 

 
           (500,612.34) 

 
การเพิ�มขึ &น(ลดลง)ในเจ้าหนี &จากการซื &อเงินลงทนุ 

 
          (8,805,747.53) 

 
          5,159,958.62  

 
การเพิ�มขึ &น(ลดลง)ในเจ้าหนี &จากการรับซื &อคืนหนว่ยลงทนุ 

 
          (1,437,151.54) 

 
          1,980,394.45  

 
การเพิ�มขึ &นในคา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 

 
               203,844.56  

 
             214,602.56  

 
การเพิ�มขึ &นในหนี &สนิอื�น 

 
                   3,872.76  

 
                  3,728.47  

 
รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

 
       (22,225,049.25) 

 
      (14,742,498.67) 

 
รายการกําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ 

 
       (92,160,717.11) 

 
      (76,051,595.71) 

  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

 
         49,248,057.23  

 
      (37,412,529.14) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
    

 
การขายหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 

 
       414,232,625.76  

 
     244,568,573.88  

 
การรับซื &อคืนหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 

 
     (419,980,492.29) 

 
   (213,284,208.92) 

  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 

 
          (5,747,866.53) 

 
       31,284,364.96  

เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ &น(ลดลง)สทุธิ 
 

         43,500,190.70  
 

        (6,128,164.18) 
เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 

 
         20,272,938.58  

 
       26,401,102.76  

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 
 

         63,773,129.28  
 

       20,272,938.58  

 
 

 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

ข้อมูลทางการเงนิที)สาํคัญ 

สาํหรับปีสิ =นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2560 

           
     

 บาท  

     
2560 2559 2558 2557 2556 2555 

ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ตอ่หนว่ย) 
      มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 

 
   42.2273    37.5274  43.6217     37.5334      39.7646    26.0197  

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ 
      

 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ*     0.5090       0.6424     0.4849        0.5639        0.3451     0.2489  

 
รายการกําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุ**      0.9647      0.6588     1.1291       1.3763       2.4046     3.0105  

 
รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุ**     4.0003       3.3987   (7.7083)      4.1481      (4.9809)  10.4855  

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุทั &งสิ &น      5.4740     4.6999   (6.0943)      6.0883     (2.2312)  13.7449  

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี    47.7013    42.2273   37.5274     43.6217      37.5334   39.7646  

           อตัราสว่นของกําไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ย
ระหวา่งปี (%) 

          
12.41  

         
11.48  

       
(14.27) 

          
15.61  

           
(8.85) 

        
45.40  

อตัราสว่นทางการเงินที�สาํคญัและข้อมลูประกอบเพิ�มเตมิที�สาํคญั 
      มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี (พนับาท)  1,110,411    990,332      853,674  1,006,165   1,151,404    762,427  

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ย
ระหวา่งปี (%) 

            
2.04  

           
2.05  

           
2.06  

            
2.05  

            
2.03  

          
2.02  

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวั
เฉลี�ยระหวา่งปี (%)*** 

            
5.36  

           
5.24  

           
5.87  

            
6.96  

          
11.92  

        
12.74  

อตัราสว่นของจํานวนถวัเฉลี�ยถว่งนํ &าหนกัของการซื &อขายเงิน
ลงทนุระหวา่งปีตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%)**** 

          
42.59  

         
30.44  

         
28.15  

          
43.68  

          
98.16  

     
136.92  

           ข้อมลูเพิ�มเติม        
* คํานวณจากจํานวนหนว่ยที�จําหนา่ยแล้วถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 
** ข้อมลูตอ่หนว่ยที�รายงานอาจไมเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลี�ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุที�เกิดขึ &น

ในระหวา่งปี เนื�องจากชว่งเวลาของรายการซื &อขายหนว่ยลงทนุนั &นขึ &นอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทนุในระหวา่งปี  
*** รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้จากการลงทนุและกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ &นจากการขายเงินลงทนุ 
**** ไมน่บัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุในตัzวสญัญาใช้เงิน และการซื &อขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซื &อหรือขายเงินลงทนุอยา่งแท้จริง 

ซึ�งไมร่วมถึงการซื &อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื &อคืน 

  
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี & 
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กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ =นสุดวนัที) 31 ธันวาคม 2560 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส (“กองทนุ”) จดทะเบียนเป็นกองทนุรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2547 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้าน 
หน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั (“บริษัทจดัการ”) เป็น
ผู้จดัการกองทนุและนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

กองทนุเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื &อคืนหน่วยลงทุนและไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ &นสดุของโครงการ โดยมี
นโยบายลงทนุในหุ้นทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ สว่นที�เหลอืจะลงทนุในตราสารการเงินอื�น ๆ 

กองทนุมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทนุจดัทําขึ &นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความ และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปของ
ประเทศไทย นอกจากนี &งบการเงินได้จัดทําขึ &นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง 
“การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั &นเพื�อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที�ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย กองทนุ
ได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ &นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี กองทนุได้นํามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และฉบบั
ใหม่ ที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ &นเพื�อให้มีเนื &อหาเทา่เทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินี &
ไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกองทนุ 
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2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลาย
ฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ &นเพื�อให้มีเนื &อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการ
บญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที)สาํคัญ 

การวดัคา่เงินลงทนุ 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที�กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื &อเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั &งสิ &นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั &น 

-   หลกัทรัพย์ที�เป็นตราสารทุนที�มีตลาดซื &อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคาซื &อขายครั &งล่าสดุของ 
วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

กําไรหรือขาดทนุสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ณ วนัที�วดั
คา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ &าหนกั 

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

 เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นบัแตว่นัที�ประกาศจ่ายและมีสทิธิจะได้รับ 

รายได้ดอกเบี &ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคาํนงึถงึอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

 รายได้อื�นและคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�จําหนา่ยเงินลงทนุ 

การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี &สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับ
สนิทรัพย์และหนี &สนิที�อาจเกิดขึ &น ซึ�งผลที�เกิดขึ &นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้   

การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที�ใช้ในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอยา่งตอ่เนื�อง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นต้นไป 
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4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2560  2559 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ�มสะสม 2 มี.ค. 47) 156,866,404.94  142,286,731.95 

กําไรสทุธิที�เกิดขึ &นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 2 มี.ค. 47) 375,253,364.22  360,510,865.55 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ &นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 2 มี.ค. 47) 22,469,160.44  (53,582,435.27) 

กําไรสะสมต้นปี 554,588,929.60  449,215,162.23 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

คา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 0.058 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน น้อยกวา่หรือเทา่กบั 0.11 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

6. เงนิฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบี &ย (%) 

ธนาคาร 2560  2559  2560  2559 

   ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 59,927,673.70  16,447,505.54  0.05  0.05 

   ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 3,629,230.98  3,611,141.39  0.50  0.50 

   ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 216,224.60  214,291.65  0.90  0.90 

รวมเงินฝากธนาคาร 63,773,129.28  20,272,938.58     

7. ข้อมูลเกี)ยวกับการซื =อขายเงนิลงทุน 

กองทุนได้ซื &อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัzวสญัญาใช้เงินเป็นจํานวนเงิน
431.72 ล้านบาท (ปี 2559 : จํานวนเงิน 279.31 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 42.59 (ปี 2559 : ร้อยละ 30.44) ต่อ
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที)เกี)ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สาํคญักบับริษัทจดัการ และกิจการอื�นซึ�งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนั
กบับริษัทจดัการและกองทนุ รายการที�สาํคญัดงักลา่วสาํหรับปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี & 

  บาท   

 2560  2559  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 18,964,700.48  17,177,761.46  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,192,066.81  1,079,744.90  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี &ชวน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กองทนุมียอดคงเหลอืที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี & 

 บาท 

 2560  2559 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน  จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 1,736,060.34  1,547,064.08 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 109,123.77  97,244.03 

9. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื)องมือทางการเงนิ 

กองทนุไมม่ีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไรหรือการค้า 

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื�องจากสนิทรัพย์และหนี &สนิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั &น อีกทั &งสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดที�แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที�ซื &อขายกันในตลาด ดงันั &น กองทุน เชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรัพย์และหนี &สนิทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี &ย 

เนื�องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี &ยในท้องตลาด จึงไม่
สง่ผลกระทบตอ่กองทนุ 

ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ 

กองทนุมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที�ระบไุว้ในเครื�องมือทางการเงิน เนื�องจาก
กองทนุมีลกูหนี & อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั &น กองทนุจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสยีหายจากการเก็บหนี & 

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทนุไมม่ีสนิทรัพย์หรือหนี &สนิทางการเงินที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ  ดงันั &นจึงไมม่ีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงด้านตลาด 
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กองทนุมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทนุในตราสารทนุ ซึ�งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักลา่วขึ &นอยู่กบัความผนั
ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณ์ตลาดทนุ และตลาดเงิน ซึ�งสภาวการณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบด้านบวก
หรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที�ออกตราสาร  ทั &งนี &ขึ &นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ ออกตราสารว่ามี
ความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อนัอาจจะทําให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ &นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี�ยง 

กองทนุบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ &นจากการลงทนุ โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทนุและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที�จะลงทนุ 

10. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนี &ได้รับการอนมุตัิให้ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 31 มกราคม 2561 
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รายงานชื)อบุคคลที)เกี)ยวข้องที)กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ�ง  

 ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส มีอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ 18.14% 

 ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 
 

รายงานการดาํรงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 
 

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุเกิน  
1 ใน 3 ได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง หรือที� website ของบริษัทจดัการที� http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแก้ไขเพิ)มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ขอแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ�งแก้ไขโครงการแบบ fast 
track และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2560 และมีผลตั &งแตว่นัที� 16 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี & 

สรุปรายละเอียดที)แก้ไข 
1. แก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุน เพื)อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที) ทน.87/2558 เรื)องการลงทุนของกองทุน  
     การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของทุกกองทุนเปิดที�กล่าวมาข้างต้น ยกเว้น กองทุนเปิด อเบอร์ดีน         

หุ้นระยะยาว 70/30 
2. แก้ไขข้อความเรื) องการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื)อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที)  สธ. 14/2558 เรื)อง  ข้อกําหนดในรายละเอียด
เกี)ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

    การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของทกุกองทนุเปิดที�กลา่วมาข้างต้น  
3. แก้ไขเพิ)มเติมข้อความเกี)ยวกับข้อสงวนสิทธิในการเปลี)ยนแปลงตัวชี =วัด เพื)อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที)  สจก.ร.1/2559 เรื)องมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม 
การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั�น, 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เฟลก็ซิเบิ &ลแคปปิตอล, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส,กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว,
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แวล,ู กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี & ดีวิเด็น,กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ,กองทนุเปิด      
อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคมัเพื�อการเลี &ยงชีพ, กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื�อการเลี &ยงชีพ 

4. แก้ไขเพิ)มเติมเงื)อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื)อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหนังสือเวียน กลต.กน.(ว) 
16/2559 เรื)องซักซ้อมความเข้าใจเกี)ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว       
การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ขอแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ�งแก้ไขโครงการแบบ fast 
track และได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 และมีผลตั &งแตว่นัที 17 
พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี & 

สรุปรายละเอียดที)แก้ไข 
1. ปรับถ้อยคาํเกี)ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุน เช่น คาํจาํกัดความ คุณสมบัติของตัSวแลกเงนิหรือตัSวสัญญาใช้เงนิ  
    และหน่วย CIS ที)กองทุนสามารถลงทุนได้ และปรับถ้อยคาํในส่วนของอัตราส่วนการลงทุนเพื)อให้เป็นไปตาม 
    ข้อกาํหนดของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที) ทน.14/2560 เรื)องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที) 4)  
    การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของทกุกองทนุเปิดที�กลา่วมาข้างต้น  
2. ระบุข้อความ “ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ไว้ท้ายชื)อของกองทุนรวม เพื)อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของประกาศ 
    คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที) ทน.35/2560 เรื)องการจัดตั =งกองทุนรวม เพื)อผู้ลงทุนทั)วไปและเพื)อผู้ลงทุนที) 
    มิใช่รายย่อย และการเข้าทาํสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที) 3)                       
    การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 
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สรุปรายละเอียดที)แก้ไข 
3. แก้ไขเพิ)มเติมเรื)องระยะเวลาการชาํระเงนิค่ารับซื =อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยไม่นับรวมวันหยุด 
   ทาํการในต่างประเทศ เพื)อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที) ทน.87/2558  
   เรื)องการลงทุนของกองทุน  
   การแก้ไขโครงการในเรื�องนี & เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี & ฟันด์,  กองทนุเปิด  
    อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตี &ส์ ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปี&ยน โกรท ฟันด์,  กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ &ง  
    ออพพอร์ทนิูตี &ส์ บอนด์ ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ &ง โกรท ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชนา่ เกทเวย์  
    ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย  
    แปซิฟิค เอคควิตี & เพื�อการเลี &ยงชีพ, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนิูตี &ส์ ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ  
    ยิลด์ บอนด์ ฟันด์, กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ 

 
ตารางแสดงรายละเอียดเรื)องที)ขอแก้ไขข้อผูกพันกองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลีดเดอร์ส 

เรื)อง เดิม 
14. การออกและส่งมอบ
เอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน :  

 

14.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1. ภายหลงัจากการเสนอขายครั &งแรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการให้มีการจดแจ้งชื�อผู้จองซื &อ
ที�ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรับรอง
สทิธิในหนว่ยลงทนุ เพื�อจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ &นสดุ
ระยะเวลาการเสนอขายครั &งแรก  

2. ในกรณีที�มีการสั�งซื &อหนว่ยลงทนุ ภายหลงัจากการปิดการเสนอขายครั &งแรกนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะจดแจ้งชื� ผู้ซื &อหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน พร้อมทั &งดําเนินการให้มกีารสง่มอบ
หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัทําการซื &อขายหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตั &งแต ่2 คนขึ &นไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะแจ้ง
ชื�อผู้ ถือหนว่ยลงทนุเหลา่นั &นเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงิน
จากการขายคืนหนว่ยลงทนุร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที�มีชื�อแรกของใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้
สทิธิในการออกเสยีงและผู้ เสยีภาษีเงินได้จากเงินปันผล (ถ้าม)ี 

3. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดาํเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพาะใน
กรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอเพื�อนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอจดแจ้งจํานํากบัสถาบนัการเงิน  
ทั &งนี & ในการออกใบหนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมื�อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควรเทา่นั &น   

 4. บริษัทจดัการจะดาํเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุ
ครั &งที�มีการทํารายการเกี�ยวกบัหนว่ยลงทนุ ดงันั &น บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุที�
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุที�สง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ฉบบัลา่สดุเป็นรายการที�เป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

5. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 
7 วนัทําการ นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
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เรื)อง เดิม 

6. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการให้มกีารออกและสง่มอบรายงานการถือ
หนว่ยลงทนุ ซึ�งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายทกุเดือนแก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุเดือน 

 
ใหม่ เหตุผล 

14.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1. ภายหลงัจากการเสนอขายครั &งแรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการให้มีการจดแจ้งชื�อผู้จองซื &อที�ได้รับ
การจดัสรรหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
เพื�อจดัสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิ &นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั &งแรก  

2. ในกรณีที�มีการสั�งซื &อหนว่ยลงทนุ ภายหลงัจากการปิดการเสนอขายครั &งแรกนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจด
แจ้งชื�อ     ผู้ซื &อหนว่ยลงทนุเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียน พร้อมทั &งดาํเนินการให้มกีารสง่มอบหนงัสอื
รับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัทําการซื &อขายหนว่ยลงทนุ อนึ�งนาย
ทะเบียนอาจเปลี�ยนแปลงวิธีการจดัสง่เอกสารดงักลา่วโดยทางไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�อยูท่าง
อิเลก็ทรอนิกส์ที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้ไว้โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนวนั
ดําเนินการดงักลา่ว เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยลงทนุระบใุห้จดัสง่ทางไปรษณีย์ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ให้ที�อยู่
ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์แก่บริษัทจดัการ   

ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตั &งแต ่2 คนขึ &นไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะแจ้งชื�อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุเหลา่นั &นเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินจากการขายคืน
หนว่ยลงทนุร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลที�มชืี�อแรกของใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สทิธิในการออกเสยีง
และผู้ เสยีภาษีเงินได้จากเงินปันผล (ถ้าม)ี 

3. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดาํเนินการออกใบหนว่ยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุเฉพาะในกรณีที�ผู้
ถือหนว่ยลงทนุร้องขอเพื�อนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอจดแจ้งจํานํากบัสถาบนัการเงิน  ทั &งนี & ในการออกใบ
หนว่ยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเมื�อนายทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควรเทา่นั &น   

 4. บริษัทจดัการจะดาํเนินการให้มีการออกหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุครั &งที�มี
การทํารายการเกี�ยวกบัหนว่ยลงทนุ ดงันั &น บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลอืของหนว่ยลงทนุที�ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุที�สง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็น
รายการที�เป็นปัจจบุนัและถกูต้อง  

5. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทํา
การ นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  

6. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดําเนินการให้มกีารออกและสง่มอบรายงานการถือหนว่ยลงทนุ 
ซึ�งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายทกุเดือนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีชื�อปรากฏอยูใ่น
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุเดือน 

เพื�ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
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รายชื)อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกัด 
 

ลาํดบัที� ชื�อ/นามสกลุ ชื�อกองทนุรวมที�รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 
นายออเสน การบริสุทธิX  
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์  
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นายเฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล** 
นายพชร ทิมาสาร* 
นายอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล*** 
 
*ปฏิบตัิหน้าที�ถึง 31 มกราคม 2560 
**เริ�มปฏิบตัิหน้าที�ตั &งแตว่นัที� 28 
มีนาคม 2560  
***เริ�มปฏิบตัิหน้าที�ตั &งแตว่นัที� 22 
ธนัวาคม 2560  
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนโกรท 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิ &ลแคปปิตอล 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี & ดีวเิด็น 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื�อการเลี &ยงชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคมัเพื�อการเลี &ยงชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี & 
เพื�อการเลี &ยงชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั�น 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี & ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปี&ยน โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตี &ส์ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ &ง ออพพอร์ทนิูตี &ส์ บอนด์ 
ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ &ง โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดยี โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครีเอชั�น 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน  ออพพอร์ทนิูตี &ส์ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ห้ามขาย
ผู้ลงทนุรายยอ่ย 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์  
คอมพานี ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30 

 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื)องจากการที)กองทุนใช้บริการบุคคลอื)น (Soft Commission) 
 

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพื�อใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซื &อขายหลกัทรัพย์ ดงั
มีรายชื�อตอ่ไปนี & 
 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
2 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
3 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
4 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี &คอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
12 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

 
ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

 
 
 
 

แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที� Website ของบริษัทจดัการ 
http://www.aberdeen-asset.co.th  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด กองทุนเปิด อเบอร์ดนีอเบอร์ดนีสยามลีดเดอร์สสยามลีดเดอร์ส  
รายงานครึ�งปีรายงานครึ�งปี  
11  มกราคม มกราคม 22556611  ––  3300  มถุินายน มถุินายน 22556611  

 

 
 
 
 

  

  

  

  

    

  

ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกดั ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 
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รายละเอียดกองทุน                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัตราสารแหง่ทนุ โดยจะลงทนุในระยะปาน
กลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที�มีปัจจัยพื 'นฐานดี   และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
โดยจะลงทนุเพื�อให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และเป็นหุ้นของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน  150  
บริษัทแรกที�มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และหุ้ นนอกกลุ่มดังกล่าวที�มีปัจจัยพื 'นฐานดีในสัดส่วนที�
เหมาะสมสว่นที�เหลอืจะลงทนุในตราสารทางการเงินอื�นๆ 

นโยบายเงนิปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื�อให้เกิดรายได้
เพิ�มขึ 'น 
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
 
 ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส อนัมีบริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด เป็นผู้ จัดตั 'งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที�ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว 
สาํหรับระยะเวลาตั 'งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2561 แล้วนั 'น 

 
ธนาคารฯ ได้จัดทํารายงานฉบับนี 'ขึ 'นบนพื 'นฐานของแหล่งข้อมูลที�ได้รับ ณ วันที�ในจดหมายนี ' โดยเชื�อว่าเชื�อถือได้ แต่

ธนาคารไมรั่บรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย 
(รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที�สาม) อยา่งชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงาน
ดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ หรือการ
แจกจ่ายกองทนุ และไมรั่บผิดตอ่ความเสยีหายที�เป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที�เกิดขึ 'นอนัเกี�ยวข้องกบัรายงานฉบบันี ' 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที�ในการจัดการ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน 
สยามลดีเดอร์ส โดยถกูต้องตามที�ควรตามวตัถปุระสงค์ที�ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการ ที�ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
   
                         ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
 
 
                                                                                                    (นายกฤป อนัตกร)      (คณุเจิดจนัทร์ สนุนัทพงษ์ศกัดิN) 
                          Citibank N.A.   
                          ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
  
 
 
 
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
19 กรกฎาคม 2561 
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ผลการดาํเนินงาน 

  ณ วนัที� 29  มิถนุายน 2561      มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  1,185,165,669.40 บาท        มลูคา่หนว่ยลงทนุ  45.8465  บาท 

 
                    

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทน SET TRI 
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชี >วัด 

ตั >งแต่ต้นปี -3.90% -7.33% 0.63% 0.67% 

3 เดือน -6.11% -9.25% 0.65% 0.74% 

6 เดือน -3.90% -7.33% 0.63% 0.67% 

1 ปี 1.45% 4.42% 8.58% 8.95% 

3 ปี 2.66% 3.69% 8.43% 10.41% 

5 ปี 2.26% 2.92% 10.13% 11.96% 

10 ปี 10.85% 8.11% 17.45% 19.58% 

ตั >งแต่จัดตั >งกองทุน (2 มี.ค. 47) 11.21% 6.27% 16.19% 18.64% 

อัตราเฉลี�ยต่อปีสาํหรับผลการดาํเนินงานที�แสดงในช่วงเวลาตั >งแต่ 1 ปีขึ >นไป 
ที�มา : บลจ. อเบอร์ดีน จํากดั 
หมายเหตุ 

ก่อนวนัที� 1 มกราคม 2560 ตวัชี 'วดัของกองทนุใช้ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET CR Index) ซึ�งไมไ่ด้รวมถงึ
ผลตอบแทนที�ได้รับมาจากอตัราปันผลของหุ้นในดชันี ทั 'งนี ' อตัราผลตอบแทนของกองทนุในระยะเวลาเดียวกนัได้คาํนวณร่วมกบัอตัรา
ปันผลของหุ้นที�กองทนุได้นําไปลงทนุตอ่ การเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนของกองทนุและตวัชี 'วดัจงึต้องนําปัจจยัดงักลา่วมาร่วม
พิจารณา ถ้าหากกองทนุและตวัชี 'วดัได้คํานวณด้วยกระบวนการเดียวกนัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2560 ผลตา่งระหวา่งผลตอบแทนและ
ตวัชี 'วดัอาจน้อยลงได้ 
ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องที�ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ' ได้จดัทําขึ 'นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 
ทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชี ตั 'งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2561 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 10,710,262.33 0.93 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 183,604.56 0.02 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 673,216.47 0.06 
คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ - 0.00 
คา่ใช้จา่ยอื�นๆ 88,295.71 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั >งหมด* 11,655,379.07 1.02 
 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซื 'อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ 'นจากการซื 'อขายหลกัทรัพย์ แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว 
** มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี�ย 1,152,749,124.11 บาท 

 

 

ค่านายหน้า 

รอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี ตั 'งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2561 

ชื�อบริษัท นายหน้า จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั >งหมด 

บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 106,486.03 27.19 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 87,816.24 22.42 
บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 83,705.05 21.37 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 60,367.21 15.41 
บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 53,312.84 13.61 

รวมค่านายหน้าทั >งหมด 391,687.37 100.00 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 

      

  
 

จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 
      

หุ้นสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเครื�องดื�ม    

  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) 1,082,568 35,183,460.00 2.97 
 ธุรกิจการเงนิ    

 ธนาคาร    

  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 199,400 38,982,700.00 3.29 
  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 275,100 53,369,400.00 4.50 
  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 361,500 24,491,625.00 2.07 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 358,100 42,434,850.00 3.58 
  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 371,630 31,216,920.00 2.63 
 เงนิทุนและหลักทรัพย์    

  บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 288,200 48,273,500.00 4.07 
 ประกันภยัและประกันชวีติ    

  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 109,945 38,260,860.00 3.23 
  บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 8,099,720 8,747,697.60 0.74 
  บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 2,000,351 14,602,562.30 1.23 
 สินค้าอุตสาหกรรม    

 ยานยนต์    

  บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 147,700 37,072,700.00 3.13 
 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง    

 วัสดุก่อสร้าง    

  บริษัท ไดนาสตี 'เซรามคิ จํากดั (มหาชน) 7,694,200 17,081,124.00 1.44 
  บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จํากดั (มหาชน) 165,811 33,328,011.00 2.81 
  บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 150,600 62,348,400.00 5.26 
  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 829,000 31,502,000.00 2.66 
 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์    

  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 826,800 57,669,300.00 4.87 
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 2,035,000 20,350,000.00 1.72 
  บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 3,556,800 40,191,840.00 3.39 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 

      

  
 

จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 
 

 ทรัพยากร    

 พลังงานและสาธารณูปโภค    

  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 953,978 22,036,891.80 1.86 
  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 1,984,162 38,691,159.00 3.26 
  บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ 'าภาคตะวนัออก 

จํากดั (มหาชน) 2,953,800 31,310,280.00 2.64 
  บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 174,700 39,132,800.00 3.30 
  บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 499,100 70,123,550.00 5.92 
 บริการ    

 พาณิชย์    

  บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 4,805,620 64,395,308.00 5.43 
  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 152,500 6,061,875.00 0.51 
 การแพทย์    

  บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั(มหาชน) 2,058,000 51,450,000.00 4.34 
  บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 169,400 28,205,100.00 2.38 
 สื�อและสิ�งพิมพ์    

  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 1,123,500 8,819,475.00 0.74 
 เทคโนโลย ี    

 ชิ >นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์    

  บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 872,800 28,802,400.00 2.43 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร    

  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 385,900 71,391,500.00 6.02 

รวม หุน้สามญั  1,095,527,288.70 92.42 
      

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื >อหุ้น    

  บริษัท ไดนาสตี 'เซรามคิ จํากดั (มหาชน)  3,077,680 2,154,376.00 0.18 

รวม ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้  2,154,376.00 0.18 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 

      

  
 

จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 

 

เงนิฝากออมทรัพย์    

  ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น. เอ. - บญัชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ�ง  3,638,284.84 0.31 
  ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) - บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 217,205.60 0.02 

รวม เงินฝากออมทรพัย์  3,855,490.44 0.33 
      

เงนิฝากเพื�อดาํเนินการ    

  ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝากเพื�อดาํเนินการ  85,544,575.60 7.22 

รวม เงินฝากเพื�อดําเนินการ  85,544,575.60 7.22 
      

สนิทรัพย์อื�น  2,897,239.31 0.24 
หนี 'สนิอื�น  (4,879,163.97) (0.41) 
  รวมทรัพย์สินสุทธิ  1,185,099,806.08 100.00 

 
 
 

อันดับความน่าเชื�อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที�กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารอันดับความน่าเชื�อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที�กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
  

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื�อถอืโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื�อถอืโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA+(Fitch) 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A(Tris) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)  AA+(Fitch) 
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) A1(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch) - 
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2561 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 

งบดุล 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561  

       
     บาท 

     2561   

สนิทรัพย์    
 เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม   1,097,681,664.70  
 เงินฝากธนาคาร  89,400,066.04  
 ลกูหนี '    
  จากเงินปันผลและดอกเบี 'ย  670,128.14  
  จากการขายหนว่ยลงทนุ  2,227,111.17  
  รวมสนิทรัพย์  1,189,978,970.05  

หนี 'สนิ    
 เจ้าหนี '    
  จากการซื 'อเงินลงทนุ  1,647,996.60  
  จากการรับซื 'อคืนหนว่ยลงทนุ  1,133,813.98  
 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย  2,037,895.23  
 หนี 'สนิอื�น  59,458.16  
  รวมหนี 'สนิ  4,879,163.97  

สนิทรัพย์สทุธิ  1,185,099,806.08  

สนิทรัพย์สทุธิ:    
 ทนุที�ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  258,507,262.81  
 กําไร (ขาดทนุ) สะสม    
  บญัชีปรับสมดลุ  294,757,136.88  
  กําไร (ขาดทนุ) สะสมจากการดาํเนินงาน  631,835,406.39  
  สนิทรัพย์สทุธิ  1,185,099,806.08  

 
   

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย  45.8439  
จํานวนหนว่ยลงทนุที�จําหนา่ยแล้วทั 'งหมด ณ วนัสิ 'นงวด (หนว่ย)  25,850,726.2762  
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสยามลดีเดอร์ส 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั >งแต่วนัที� 1 มกราคม ถงึวนัที� 30 มิถุนายน 2561 
                
            บาท 
        

 
  2561   

รายได้จากการลงทนุ         
  รายได้เงินปันผล     20,718,414.40   
  รายได้ดอกเบี 'ย     26,158.17   
  รวมรายได้     20,744,572.57   

คา่ใช้จา่ย         
  คา่ธรรมเนียมการจดัการ     10,710,262.33   
  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์     183,604.56   
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน     673,216.47   
  คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี     35,912.18   
  คา่ใช้จา่ยอื�น     52,383.53   
  รวมคา่ใช้จา่ย     11,655,379.07   

รายได้จากการลงทนุสทุธิ     9,089,193.50   
                

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ         
  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ 'นจากเงินลงทนุ     8,119,647.82   
  รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ 'นทั 'งสิ 'น     (65,789,799.12)   

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุที�เกิดขึ 'นและที�ยงัไมเ่กิดขึ 'น     (57,670,151.30)   

การเพิ�มขึ 'น (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน     (48,580,957.80)   
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รายงานชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส  

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 

 
 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ�ง  

 ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2561 
 

 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส มีอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ 24.6% 

 ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 
 
 
 
 
 

รายงานการดาํรงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 
 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง หรือที� website ของบริษัทจดัการที� http://www.aberdeen-asset.co.th  
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การแก้ไขเพิ�มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้มีการประกาศปรับลดรอบระยะเวลาการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ จากแบบ 3 วนั
ทําการ (T+3) เป็นแบบ 2 วนัทําการ (T+2) โดยให้มีผลใช้บงัคบัตั 'งแตว่นัที� 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป นั 'น 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั มีความยินดีที�จะเรียนให้ทราบวา่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
ดงัตอ่ไปนี '  ตั 'งแตว่นัที� 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จะได้รับชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเร็วขึ 'น จากเดมิ 3 วนัทําการนบัจากวนัทํา
รายการ (T+3) เป็น 2 วนัทําการนบัจากวนัทํารายการ (T+2)  
1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนโกรท  
2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส  
3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ  
4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนไทย เอคควิตี ' ดีวเิด็น  
5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื�อการเลี 'ยงชีพ   
6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว  
7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30  
8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู  
9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิ 'ลแคปปิตอล 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ในฐานะผู้จดัการ  
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท    กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคพ็  
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สยามลดีเดอร์ส  กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี ' ดีวเิด็น 

ขอประกาศการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวนัที� 14 
มิถนุายน 2561 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป คือ แก้ไขเพิ�มเติมข้อ 7.4 และ ข้อ 9  โดยระบเุพิ�มเตมิหลกัเกณฑ์ในการชําระคา่ขายคืน
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ได้ ในกรณีที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ณ วนั
ทําการก่อนหน้า และประสงค์จะเลอืกรับชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ   

ทั 'งนี ' ในการจดัสรรหลกัทรัพย์จะเทียบมลูคา่ตลาดของพอร์ตลงทนุกบัจํานวนเงินที�กองทนุต้องจา่ยคืนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสรร
หลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามสดัสว่น (%) ตามมลูคา่ตลาดของหลกัทรัพย์แตล่ะตวัในพอร์ตการลงทนุ ณ วนัที�ผู้ ถือหนว่ยขายคืนหนว่ย
ลงทนุ โดยหากมีสว่นตา่งจะชําระสว่นที�เหลอืเป็นเงิน ทั 'งนี ' ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดหลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทที�  www.aberdeen-asset.co.th 

การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วจะมีผลตั 'งแตว่นัที� 31 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 
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รายชื�อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกัด 
 

ลาํดบัที� ชื�อ/นามสกลุ ชื�อกองทนุรวมที�รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 
นายออเสน การบริสุทธิS  
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์  
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นายเฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล 
นายอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล 
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิ 'ลแคปปิตอล 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลดีเดอร์ส 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี ' ดีวเิด็น 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื�อการเลี 'ยงชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคมัเพื�อการเลี 'ยงชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี 'เพื�อการเลี 'ยงชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั�น 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ' ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปี'ยน โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตี 'ส์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ 'ง ออพพอร์ทนิูตี 'ส์ บอนด์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ 'ง โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดยี โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครีเอชั�น 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน  ออพพอร์ทนิูตี 'ส์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์  
คอมพานี ฟันด์ 
กองทนุเปิด กองทนุเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 70/30 

 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2561 – 30 มิถนุายน 2561 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น 

 
โดยตั 'งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ ผา่นทาง MiFID II จึงไมม่ีการรับผลประโยชน์ตอบ
แทนเนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft Commission) 
 

 
 
 
 
 

แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที� Website ของบริษัทจดัการ 
http://www.aberdeen-asset.co.th 

 

 


