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ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื.อนไขผลตอบแทนและความเสี.ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมที.ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยน  

ซึ.งอาจทาํให้ได้รับเงนิคนืตํ.ากว่าเงนิลงทุนเริ.มแรก 
กองทุนมีนโยบายป้องกนัความเสี.ยงด้านอัตราแลกเปลี.ยนตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน 

โดยปัจจุบนักองทุนไม่ใช้เครื.องมือป้องกันความเสี.ยงอตัราแลกเปลี.ยน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จาํกดั ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่

ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 



  

 ข้อมูลบริษัท  
 

บริษัท Standard Life Aberdeen plc เป็นหนึ่งในบริษัทเพื่อการลงทนุที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2560 
จากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษัท Standard Life plc และ บริษัท Aberdeen Asset Management plc 

• บริษัท Standard Life plc มีประวตัิย้อนหลงักลบัไปตัง้แต่ปี พ.ศ. 2368 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange) เป็นครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 

• บริษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2526 จากการซือ้กิจการและมีการเติบโตอย่างมี
นยัส าคญั บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เมื่อปี พ.ศ. 2534 

• บริษัท Standard Life Investments ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2541 ในฐานะบริษัทเอกชนและเป็นบริษัทในเครือที่มีบริษัท 
Standard Life Investments (Holdings) Limited เป็นเจ้าของ ซึง่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทStandard Life plc เช่นกนั 
ตอ่มาภายหลงัการควบรวมกิจการ บริษัท Aberdeen Asset Management Plc และบริษัท Standard Life Investments Limited 
รวมถึงบริษัทย่อยทัง้หมดก็ได้ร่วมกนั ภายใต้ช่ือ Aberdeen Standard Investments ในสว่นฐานะบริษัทบริหารจดัการสินทรัพย์
ของบริษัท Standard Life Aberdeen plc 
 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั มีช่ือเดิมคือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
รวม นครธนชโรเดอร์ จ ากัด ซึ่งจัดตัง้เมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2539 และได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุรวม เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 และได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุ
สว่นบคุคล เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2540 หลงัจากนัน้ในปี 2545 ได้ท าการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน 
จ ากัด ซึ่งในปี 2548 Aberdeen Asset Management Asia Limited (ณ ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น Aberdeen Standard 
Investments (Asia) Limited) ได้เข้ามาถือหุ้น 99.99% โดยอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม
ทัง้สิน้เป็นจ านวน 51.44 หมื่นล้านบาท* 
 
*บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2561 

 
ผู้ถอืหุ้น 
 
1.  Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited     99.99% 
2. อื่น ๆ             0.01% 
 
กรรมการของบริษัท 
1. นายฮิว ยงั          กรรมการ 
2. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง        กรรมการ 
3. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา        กรรมการ 
4. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช        กรรมการ 
5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์        กรรมการ 
 



  

 

สารจากบริษัทจัดการ 
  
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 
บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบถึง

ภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตราสารทนุ ตลาดตราสารหนี ้และภาพรวมของตราสารทนุและตราสารหนีต้า่งประเทศ แบง่ตามภมูิภาค
ของการลงทนุ ในช่วงรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ เดือน ธนัวาคม 2561 และแนวโน้มของปี 2562 ดงันี ้
 
ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย ปี 2561  

 
GDP ของประเทศไทยเติบโตตามคาดที่ 3.7% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ซึ่งน าไปสู่การเติบโตทัง้ปีที่ 4.1% เพิ่มขึน้

เลก็น้อยจากการเติบโต 4% ในปี 2560 การเติบโตสว่นใหญ่มาจากการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาคเอกชน % และ 5.5% 
ตามล าดบั โดยในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและสองของปี 2561 เติบโตได้ค่อนข้างดี แต่อปุสงค์จากต่างประเทศลดลงในไตรมาสที่สาม
และยงัคงออ่นแอในไตรมาสที่สี ่อยา่งไรก็ตามการสง่ออกสนิค้าและบริการปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องซึง่ฟืน้ตวัจากการลดลง -0.9% 
ในไตรมาสที่สาม เป็นการเติบโตที่ 0.6% YoY ในไตรมาสที่สี ่ตวัเลขการทอ่งเที่ยวปรับตวัดขีึน้ในไตรมาสที่สีจ่ากเหตกุารณ์อบุตัิเหตุ
ทางเรือในจังหวัดภูเก็ตซึ่งส่งผลให้ชาวจีนเสียชีวิต  ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั แต่ตัวเลขทัง้ปียังมีจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ 8.2% เป็น 38.3 ล้านคน ส าหรับภาคการผลติมีการเติบโต 3.3% แม้ว่าจะถกูกดดนัด้วยการชะลอตวัของภาค
เกษตรและการก่อสร้าง ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคลดลงในช่วงไตรมาสสดุท้ายซึง่เป็นผลมาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นและสง่ผลให้
หุ้นปรับลดลงในเดือนธนัวาคม 

 
หลงัจากปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายไปที่ 1.75% จาก 1.50% แล้ว ธปท. ได้ส่งสญัญาณหยดุอตัราดอกเบีย้ชั่วคราว 

การเป็นผู้ น าจากธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้  กนง. อ้างถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 1. ) การชะลอตัวทั่วโลก              
2. ) สงครามการค้าที่ก าลงัด าเนินอยูแ่ละ 3. ) วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ลดลง ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีสนบัสนนุการตดัสินใจของ BoT ได้แก่ บญัชี
กระแสรายวนัท่ีแข็งแกร่งหนีต้า่งประเทศในระดบัต ่าแรงกดดนัเงินเฟ้อน้อยที่สดุและสกุลเงินที่ยืดหยุ่น ในปี 2561 เงินบาทแข็งค่า
ขึน้ประมาณ 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 

 
การเมืองหลงัจากมีการเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกในรอบเกือบ 6 ปีจะจดัขึน้ในวนัที่ 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองจ านวน

มากทัง้ช่ือใหมช่ื่อเก่าและพรรคที่กลบัมา จะเข้าร่วมในการเลือกตัง้ที่คาดการณ์ไว้นี ้ภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ที่ร่างโดยรัฐบาล
ทหาร มีสมาชิกวฒุิสภา 250 คนซึง่ 194 คนได้รับการคดัเลือกจากรัฐบาลทหารจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดรัฐบาลชุดต่อไป
และการเลอืกนายกรัฐมนตรี โดยรวมแล้วสว่นใหญ่ของสภาและวฒุิสภารวมกนัหรือ 376 ที่นัง่จะต้องได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ผู้มีสทิธิเลือกตัง้ครัง้แรกประมาณ 5-6 ล้านคนจะมีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงและการเลือกตัง้ลว่งหน้า มีแนวโน้มที่จะมีผู้ ใช้สิทธ์
จ านวนมาก 

 
ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง 10.82% การซือ้ขายมีความผันผวนด้วยการลดลงอย่างมี

นยัส าคญั (-6.3%) ในช่วงสองเดือนสดุท้ายของปี 2018 ตามด้วยการฟืน้ตวัที่โดดเด่นในช่วงสองเดือนแรกของปี 2019 (+ 5.7%) 



  

ความกงัวลของตลาดเกิดใหม่ที่เกิดขึน้จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกบัจีนที่เพิ่มขึน้อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐเพิ่มขึน้และการ
ชะลอตวัของจีนชะลอตวัลงอย่างมาก หลงัจากในเดือน ก.พ. ได้เปลี่ยนจุดยืนของตน ส าหรับนกัลงทนุต่างชาติประเทศไทยยงัคง
เป็นตลาดที่มีการป้องกนัเนื่องจากปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด - บญัชีกระแสรายวนัที่แข็งแกร่ง, ระดบั
หนีต้า่งประเทศที่คอ่นข้างต ่าและทนุส ารองระหวา่งประเทศที่เพียงพอ การเลอืกตัง้ช่วยหนนุความเช่ือมัน่ในเดือนกมุภาพนัธ์เช่นกนั 

 
ภาคพลงังานมีผลการด าเนินงานดี  (-6.26%) แม้ราคาน า้มนัจะลดลง ธนาคารพาณิชย์ปรับตวัลดลงตามตลาดเนื่องจาก

ผลประกอบการทัง้ปีไมส่ดใส ภาคอสงัหาริมทรัพย์และการพาณิชย์มีแรงขาย (-15.65% และ -13.08%) ธปท. ได้ใช้มาตรการความ
ระมดัระวงัในระดบัมหภาคเพื่อลดการปล่อยสินเช่ือเพื่อเก็งก าไรขณะที่รัฐบาลประกาศให้ย้ายเวชภณัฑ์และบริการในรายการ
ควบคมุราคา ในขณะที่การคมนาคมขนสง่ท าได้ดีกวา่ตวัเลขการทอ่งเที่ยวที่แข็งแกร่ง 
 
แนวโน้มตลาดตราสารทุนของไทยในปี 2562 

 
จากเป้าหมายการขยายตวัของ GDP ก่อนหน้านีท้ี่ 4.0% ในปี 2562 ธปท. ปรับลดประมาณการเป็น 3.8% สว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากการเติบโตของการสง่ออกที่ชะลอตวัลงเป็น 3.1% เมื่อเทียบกบัปีก่อนปัจจยัอื่น ๆ เช่นการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะ
ขยายตวัตอ่เนื่องยอดขายรถยนต์เดือน ก. พ. ขยายตวั 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาระหนีค้รัวเรือนที่
อยูใ่นระดบัสงู ในขณะที่การลงทนุภาคเอกชนน่าจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศไทยและโครงการหุ้นสว่น
ภาครัฐและเอกชนส าหรับโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทุนภาครัฐจะยังคงเติบโตแม้ว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของรัฐบาลและความลา่ช้าในการอนมุตัิโครงการโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 4.9% ในเดือนมกราคม
ประเทศไทยเห็นว่าจ านวนนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 0.17% ในเดือนกุมภาพนัธ์และการคาดการณ์ของ ธปท. ระบวุ่าเพิ่มขึน้ 5% ในปี 
2562 ความเช่ือมัน่ท่ีดีขึน้ตอ่ตลาดเกิดใหมต่ามแนวโน้มเฟดที่ดีขึน้ส าหรับประเทศไทย การป้องกนัค่อนข้างส าหรับทัง้สกุลเงินและ
ตลาดทนุ / ตราสารหนี ้ด้วยสภาพคลอ่งที่เพียงพอและแรงกดดนัเงินเฟ้อที่อยูภ่ายใต้การควบคมุอเบอร์ดีน สแตนดาร์ดเห็นวา่ ธปท. 
อาจลงมติไมข่ึน้อตัราดอกเบีย้ในช่วงที่เหลอืของปี 2562 อีกครัง้ได้เข้าสูช่่วงเวลาที่ส าคญัในเร่ืองการเมืองไทยด้วยการเลอืกตัง้ 
 
ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทยปี 2561 และแนวโน้ม 
  

 
 



  

ส าหรับปีพ. ศ. 2561 การด าเนินนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ และโอกาสของอตัรา
ดอกเบีย้ที่สงูขึน้จากธนาคารแหง่ประเทศไทย ได้สร้างความส าคญัให้กบัตลาดตราสารหนีไ้ทย โดยทัว่ไปแล้วอตัราผลตอบแทนจะ
สงูขึน้ในแต่ละปี ดงัจะเห็นได้จากกราฟด้านบน ปลายด้านหน้าของกราฟอตัราผลตอบแทนหรือพนัธบตัรรัฐบาล 2 ปีเห็นอตัรา
ผลตอบแทนเพิ่มขึน้มากที่สดุ เมื่อเทียบกบัการครอบครองอื่น ๆ นี่เป็นผลโดยตรงจากการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ใกล้เคียงกบัการขึน้อตัราดอกเบีย้ แม้ว่าอตัราเงินเฟ้อจะยงัคงอยู่ในระดบัต ่าและอยู่ในระดบัต ่ากว่าช่วงเป้าหมายของธนาคาร
กลาง (1% - 4%) แตค่วามจ าเป็นในการท านโยบายรวมถึงการหาแนวโน้มอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกัในการท า
ให้นโยบายการเงินผ่อนคลายเร็วขึน้  ต่อมาการปรับขึน้ดงักลา่วเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีการขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย
เป็น 1.75% จาก 1.5% พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุยาวนานกว่าเช่น 10 ปี ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาสัน้ ๆ  เนื่องจากกระแสเงินจากต่างประเทศ ถูกดึงดูดเข้าสู่ค่าเงินบาทที่มีความยืดหยุ่นเนื่องจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพดัที่แข็งแกร่ง อปุสงค์จากนกัลงทุนในประเทศยงัแข็งแกร่งเช่นกนั เนื่องจากอุปทานพนัธบตัรรัฐบาลยงัคงอยู่ในระดบัสงู 
ความเช่ือมัน่กลบัมาเป็นบวกในไตรมาสที่สี่  เนื่องจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ลดลงอย่างมาก ซึ่งท าให้กระทรวงการคลงัสหรัฐฯ
ปรับตวัขึน้ สง่ผลให้ตลาดพนัธบตัรไทยปรับตวัลดลงอยา่งเห็นได้ชดัจากการลดลงอยา่งมากของอตัราผลตอบแทนระหว่าง 0.20% 
- 0.35% ในช่วง 3 เดือนที่ผา่นมา 
 

มองไปข้างหน้าอเบอร์ดีน สแตนดาร์ดมองเห็นสภาพแวดล้อมของพนัธบตัรที่เกิดมากขึน้ เนื่องจากปัจจยัตา่งๆของการคมุ
เข้มทางการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ิมจางหายไป ท าให้เห็นแรงกดดนัน้อยกว่าส าหรับอตัรา
ผลตอบแทนที่จะปรับราคาสงูขึน้จากการคาดการณ์นโยบายการเงิน ด้วยการเติบโตที่คาดว่าจะอยู่ในระดบัปานกลางในปี 2562 
และอตัราเงินเฟ้อยงัคงไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจอยา่งยิ่ง  เงินบาทจะยงัคงสนบัสนนุนกัลงทนุในตราสารหนีผ้า่นดลุบญัชีเดนิสะพดัแม้วา่จะ
น้อยลงเนื่องจากเราคาดวา่ยอดเกินดลุจะลดลงที่อตัราก าไรขัน้ต้น 
 
ภาพรวมตลาดเอเชีย ปี 2561 และแนวโน้ม 

 
หลงัจากผ่านปีที่ดีในปี 2560 ตลาดหุ้นเอเชียต้องประสบกบัความเสี่ยงต่างๆในปี 2561 เนื่องจากต้องมาเจอกบัความ

เสี่ยงทางการเมืองในระดบัมหภาค เกณฑ์ดชันีในภูมิภาคปรับลดลงนบัว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมาโดย
ลดลง 14% ในแง่ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปิดลดลงเกือบทกุตลาดและภาคธุรกิจ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัคงเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยได้แรงหนนุจากการปรับลดภาษีของทรัมป์ผนวกกบัความต้องการของผู้ก าหนดนโยบายในการใช้นโยบายการเงินเพื่อให้คืนสู่
ภาวะปกติซึ่งน าโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ การปรับขึน้สี่ครัง้ท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้
พร้อมกบัความต้องการหาสนิทรัพย์ที่ปลอดภยัจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในตลาดเกิดใหม ่(EM) ซึง่ดงึเงินทนุให้ไหลออก
จากเอเชียและตลาดเกิดใหม ่ธนาคารกลางในเอเชียสว่นใหญ่จึงปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อปกป้องสกุลเงินของตนเองและต่อสู้กบั
ภาวะเงินเฟ้อ โดยไมต้่องกลา่วถึงความตงึเครียดทางการค้า เศรษฐกิจของจีนก าลงัชะลอตวัลงเนื่องจากผู้ก าหนดนโยบายด าเนิน
มาตรการตา่งๆเพื่อลดหนีส้นิของบริษัทตา่งๆ ในระบบเศรษฐกิจ แต่เมื่อความขดัแย้งทางการค้าทวีความรุนแรงขึน้รัฐบาลกลบัท า
ในบางด้านท่ีตรงกนัข้ามโดยการลดภาษี, ลดอตัราสว่นเงินทนุส ารองของธนาคารและเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพืน้ฐานอีกครัง้ 
การลดความเข้มข้นของนโยบายดงักล่าวเป็นตัวช่วยสนบัสนุนเศรษฐกิจ อาทิเช่น ในภาคอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งรัฐบาลท้องถ่ินมี
ทางเลอืกมากขึน้ในการปรับเปลีย่นนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาล ซึง่เป็นผลดีตอ่การถือครองหุ้นของเราในจีนแผน่ดินใหญ่ซึง่พิสจูน์
ให้เห็นถึงการฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็ว ยกตวัอยา่งเช่น บริษัท China Resources Land (CR Land)  ซึ่งเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ่ง
ท าผลก าไรได้ดี, สร้างผลตอบแทนให้กบัพอร์ตการลงทนุในสนิทรัพย์ที่ลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ   



  

จากสภาพการณ์โดยทัว่ไปแล้ว การคาดการณ์ผลก าไรของหุ้นจ านวนมากที่อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดถือครองยงัคงเป็นที่น่า
พอใจแม้วา่จะมีค าแนะน าให้เพิ่มความระมดัระวงัมากขึน้ ราคาพลงังานที่ลดลงน่าจะช่วยลดแรงกดดนัด้านต้นทนุและเพิ่มอตัรา
ก าไร แม้ว่าจะเห็นมูลค่าราคาหุ้นที่น่าสนใจโผล่ขึน้มาหลงัจากมีการขายออกไปในปี 2561 แต่ยงัจ าเป็นต้องเลือกดู อเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ดยงัคงเน้นหุ้นท่ีมีงบดลุที่มัน่คง, มีกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอและมีอ านาจในการก าหนดราคา (pricing power ซึ่งเช่ือว่า
บริษัทดงักลา่วจะมีความพร้อมในการรับมือกบัช่วงเวลาที่ผนัผวนเช่นนี ้

ภาพรวมตลาดตราสารทุนของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2561 และแนวโน้ม 
 

ในช่วงต้นปี 2561 นกัลงทนุมีมมุมองที่เป็นบวกเก่ียวกบัตราสารทนุในตลาดเกิดใหมเ่นื่องจากคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลก
และผลก าไรของบริษัทตา่งๆ จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกนัรวมถึงคา่เงินดอลลาร์ที่นา่จะคงที่หรือออ่นตวัลงจากปัจจยัเงินเฟ้อที่ต ่า
และสภาพคลอ่งที่เหลอืเฟือ แตต่รงกนัข้าม ประเภทสินทรัพย์นีก้ลบัปิดปลายปีลดลงอย่างมากตามตลาดหลกัอื่นๆ ทัว่โลก ปัจจยั
ต่าง ๆ ที่ประจวบเหมาะกันไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึน้อย่างต่อเนื่อง, นโยบายกีดกันทางการค้า (protectionism) ที่
เพิ่มขึน้และสญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกิจหลกั ๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ 

 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สีค่รัง้ในช่วงปีที่ผา่นมาโดยยงัคงไมไ่ด้กงัวลมากตอ่ปัจจยัตา่งๆ ของตลาดและ

ยงัคงยืนยนัท่ีจะด าเนินการไปตามโครงการลดขนาดงบดลุของตวัเอง ซึง่เมื่อรวมกบัความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรง
มากขึน้ท าให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึน้และกระตุ้นให้ผู้ก าหนดนโยบายการเงินในตลาดเกิดใหมห่ลายแหง่ต้องเข้มงวดกบัจุดยืนที่
จะต้องปกป้องคา่เงินของตวัเองและรักษาระดบัอตัราเงินเฟ้อ ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุได้แก่ ตรุกีซึ่งเผชิญกบัแรงกดดนั
จากปัจจยัพืน้ฐานท่ีทวีความรุนแรงขึน้และความสงสยัเก่ียวกบัความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ในขณะที่หุ้นของแอฟริกาใต้และ
ค่าเงินแรนด์ (Rand) ก็ผนัผวนเนื่องจากความเช่ือมัน่ในความเป็นผู้น าของประธานาธิบดี Cyril Ramaphosa  เกิดขึน้เพียงชัว่ครู่
ยามและการปฏิรูปก็ยงัไมค่ืบหน้าไปเทา่ที่ควร ในทางตรงกนัข้ามประเทศไทยกลบัฟืน้ตวัได้เนื่องจากมีเงินทนุส ารองที่เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศที่แข็งแกร่งและดลุบญัชีเดินสะพดัที่เกินดลุเป็นจ านวนมาก 

 
ในขณะที่ไม่ได้มองข้ามความเสี่ยง แต่ความกังวลใจต่อตลาดเกิดใหม่เมื่อเร็วๆ นีก็้ยงัมีมากเกินไปและคาดว่าความ

เช่ือมัน่และการถือครองหุ้นท่ีมีคณุภาพอยา่งมากของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ดจะฟืน้ตวัทัง้นีเ้นื่องจากผลกระทบจากการปรับลดภาษี
ของทรัมป์และการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการคลงัเร่ิมซาลงท าให้ดอลลาร์สหรัฐฯ น่ าจะอ่อนตวัลงอีก แม้จะมีการ
กลบัมาสร้างความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนเป็นการชัว่คราว แต่คิดว่าความตึงเครียดจะยืดเยือ้ออกไปและจะได้
ติดตามดูต่อไป ในขณะเดียวกันมาตรการที่ผ่อนคลายลงจากนโยบายของจีนน่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้มี
เสถียรภาพมากขึน้ การเมืองจะเป็นแรงผลกัดนัที่ส าคญัโดยนกัลงทนุจะจับตาดคูวามคืบหน้าของรัฐบาลชุดใหม่ในเม็กซิโกและ
บราซิลอยา่งใกล้ชิด รวมถึงการเลอืกตัง้ในตลาดเช่น อินเดีย, อินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ ส าหรับในระดบัองค์กรแล้ว การถือครอง
ของอเบอร์ดีน สแตนดาร์ดจะเป็นหุ้นในธุรกิจที่มีปัจจยัพืน้ฐานที่ดี, มีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายด้าน (wide economic moats)  
และด าเนินงานโดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์พร้อมกบังบดลุที่แข็งแกร่งของบริษัท เป็นบริษัทท่ีสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีขึน้แก่ผู้
ถือหุ้นและคาดการณ์วา่จะมีผลก าไรเป็นบวกแม้วา่จะเผชิญกบัความผนัผวนในระยะสัน้ กลา่วโดยรวม อเบอร์ดีน สแตนดาร์ดเช่ือ
ว่าพอร์ตลงทนุมีการจัดพอร์ตอย่างดีเพื่อรับมือกบัความท้าทายที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและเป็นโอกาสของตลาดเกิดใหม่ได้ทัง้ใน
ระยะกลางถึงระยะยาว 
 
 



  

ภาพรวมตลาดตราสารหนีข้องกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2561 และแนวโน้ม 
 

เดือนธนัวาคมเป็นเดือนท่ีได้เห็นผลตอบแทนเป็นบวกในสนิทรัพย์ประเภทตราสารหนีใ้นตลาดเกิดใหม ่(EM) โดยตราสาร
หนีท้ี่เป็นสกลุเงินหลกัได้รับอานิสงส์จากการปรับเพิ่มขึน้ของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ – ไม่ได้เกิดจากอตัราผลตอบแทนที่แตกต่าง
กนัระหวา่งอตัราที่แท้จริงกบัอตัราตลาด (spread performance) ที่เป็นบวก ในขณะที่พนัธบตัรที่เป็นสกุลเงินท้องถ่ินปรับเพิ่มขึน้
แม้วา่สกลุเงินของตลาดเกิดใหม่จะทรงตวัในเดือนนี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึน้มาเกือบตลอดปี 
2561 ปรับลดลงมาอยูท่ี่ 2.68% ซึง่ใกล้เคียงกบัเมื่อปลายเดือนมกราคม 2561 ที่ระดบั 2.72% คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือน
ธันวาคมอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัส่วนใหญ่ภายหลงัจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปิดหน่วยงานรัฐบาลชั่วคราว 
(shutdown) นานนบัสปัดาห์ซึ่งจนถึงวนัแรกของปี 2562 ก็ยงัคงปิดอยู่ ราคาน า้มนัยงัคงลดลงต่อเนื่องแม้ว่าโอเปกและประเทศ
พนัธมิตร (OPEC+) จะประกาศลดก าลงัการผลติโดยที่ราคาน า้มนัดิบเบรนท์ลดลงมาอยูท่ี่ 53.80 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ณ สิน้
เดือน ความเสีย่งของเศรษฐกิจโลกที่ก่อตวัเพิ่มขึน้และมมุมองในเชิงลบท่ีมีมากขึน้ต่อการเติบโตของสหรัฐฯ กระตุ้นให้เฟดปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้สดุท้ายของปี 2561 ในขณะท่ีสง่สญัญาณที่จะเพิ่มความระมดัระวงัในการก าหนดนโยบายให้มาก
ขึน้ 

ภาวะการณ์ของตลาดเกิดใหม่เร่ิมมีทิศทางที่ดีขึน้ในช่วงปลายปีและต่อเนื่องมาถึงปี 2562 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับเปลีย่นทา่ทีด้านนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดให้มีความระมดัระวงัเพิ่มขึน้และจีนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป ในช่วงที่ก าลงัก้าวเข้าสูปี่ 2562 นี ้ความไมแ่นน่อนในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ นา่จะสง่ผลกระทบต่อ
คา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่เป็นสญัญาณที่ดีตอ่สกลุเงินในตลาดเกิดใหม ่นอกจากนีก้ารปรับตวัทางเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ในตลาดเกิด
ใหมท่ี่ส าคญัเช่นอาร์เจนตินา่และตรุกีบง่ชีว้า่ตลาดเหลา่นีจ้ะเร่ิมต้นจากปัจจยัพืน้ฐานที่ดีขึน้กว่าเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว ควบคู่
ไปกบัมลูคา่ราคา (valuation) ที่นา่สนใจยิ่งขึน้เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ปัจจยัเหลา่นีบ้่งชีว้่าความเช่ือมัน่ (sentiment) ใน
ตลาดเกิดใหม่อาจจะหวนกลบัมาดีขึน้ ความเสี่ยงที่ส าคญัยงัคงวนเวียนอยู่กับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนซึ่งมี
หลกัฐานเพียงเลก็น้อยที่บง่ชีว้า่จะตกลงกนัได้ในเร็วๆ นี ้ในขณะที่ความเสีย่งทางการเมืองในตลาดเกิดใหมเ่กิดขึน้จากการเลือกตัง้
ที่จะมีขึน้ในอาร์เจนตินา, อินโดนีเซีย, อินเดียและแอฟริกาใต้ 
 
ภาพรวมตลาดตราสารทุนทั่วโลก ปี 2561 และแนวโน้ม 
 
 ตลาดหุ้นทัว่โลกที่อยูใ่นสกลุเงินหลกัสว่นใหญ่ร่วงลงในเดือนธนัวาคม ดชันี S&P 500 ของสหรัฐฯ ลดลงเข้าสูต่ลาดขาลง
หลงัจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องต้านทานต่อแรงกดดนัทางการเมืองและปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 4 ในปี 2561 ซึ่งทาง
ธนาคารได้คาดการณ์ถึงอตัราเงินเฟ้อและการเติบโตที่ลดลงในปีใหม่ที่มาถึง การเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
สหรัฐฯ ที่ออกมายืนยนัว่ายงัไม่มีเหตผุลที่ชดัเจนว่าธนาคารในย่านวอลล์สตรีทยงัคงมีสภาพคลอ่งเพียงพอซึ่งท าให้นกัลงทนุต่าง
ขวญัผวา 
 
 จากสญัญาณที่บ่งบอกว่าผู้ ก าหนดนโยบายของจีนยังคงกังวลใจเก่ียวกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ธนาคารกลางแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Bank of China) ได้ประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการเงินและการคลงัครัง้ใหม่ เป็น
ครัง้แรกในรอบเกือบสามปีที่บริษัทอตุสาหกรรมต่างๆ ของจีนมีก าไรลดลง สว่นในยโุรปนัน้ กรุงโรมและบรัสเซลส์เร่ิมเดินหน้าต่อ
หลงัจากที่เงียบไปร่วมสองเดือนตอ่กรณีเงินงบประมาณประจ าปี 2562 ของอิตาลภีายหลงับรรลขุ้อตกลงที่จะลดการขาดดลุลงมา



  

อีก สว่นในกรณีอื่นได้แก่ ราคาน า้มนัโลกที่แตะระดบัต ่าสดุในรอบ 15 เดือนเนื่องจากผลผลติน า้มนั shale oil ของสหรัฐฯ ที่ออกมา
เป็นจ านวนมากเกินกวา่แผนลดก าลงัการผลติของประเทศผู้ผลติที่น าโดยซาอดุิอาระเบียและรัสเซีย 
  
 ตลาดโลกถกูรุมเร้าด้วยความกงัวลใจเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้, ความตงึเครียดทางการค้าและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตวั แม้วา่ตลาดสหรัฐฯ ดเูหมือนจะไมแ่ยแสตอ่สิง่เหลา่นีใ้นตอนแรก แต่การปรับขึน้ของหุ้นในกลุม่เทคโนโลยีซึ่งเป็นตวัหนนุตลาด
ให้อยูใ่นภาวะขาขึน้ในปัจจบุนัก าลงัเร่ิมสัน่คลอน ภยัคกุคามอื่น ๆ เช่นความไมแ่นน่อนทางการเมืองในยโุรปที่เกิดจากการเจรจาใน
กรณีของ Brexit ที่ยงัไมม่ีข้อสรุปและเร่ืองที่ต้องคิดตอ่ปัญหาทางการคลงัของอิตาลทีี่ยงัค้างคาอยู ่
 ในขณะท่ีภาวะการณ์โดยทัว่ไปของผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงเป็นไปในแนวทางที่จะท าให้นกัลงทนุคลายความ
กังวลต่อการเมืองที่มีบทบาทเพิ่มขึน้มากกว่านโยบายของธนาคารกลางที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้กับความเช่ือมั่น การ
ปรับเปลีย่นพรรคหรือพนัธมิตรทางการเมืองจะท าให้ตลาดยงัคงด าเนินต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้แก่นกัลงทนุใช้
ประโยชน์จากราคาที่ไม่สมเหตสุมผล ท่ามกลางความไม่แน่นอนดงักลา่ว หุ้นคณุภาพที่เป็นหุ้น defensive จะเป็นที่ต้องการมาก
ขึน้และนา่จะเป็นสญัญาณที่ดีส าหรับพอร์ตการลงทนุ 
 
 สดุท้ายนีบ้ริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  ใคร่ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกบริษัทเป็นผู้จดัการการลงทนุของท่านตลอดมา  บริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมลูกองทนุที่บริษัท
น าเสนอนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่การลงทนุของทา่นตอ่ไป  
 
 
     บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
 



รายละเอียดกองทุน                                                      

นโยบายการลงทุน ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ (สิงคโปร์)  
ชื�อ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund เพียงกองทนุเดียว โดยมี net exposure 
เฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดย 
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (กองทนุหลกั)   จะลงทุนกระจายในกลุ่ม
หลกัทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก เอคคิวตี M แต่ไม่ครอบคลมุถึงตรา
สารแหง่ทนุของญี�ปุ่ น 

 
นโยบายเงนิปันผล โครงการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุต่อเพื�อให้เกิด

รายได้เพิ�มขึ Mน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                      

 
เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี " ฟันด์ 
 
 ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค 
เอคควิตี " ฟันด์ อนัมี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้บริหารกองทนุ ได้ปฏิบตัิ
หน้าที6ดแูลผลประโยชน์ กองทนุรวม ดงักลา่ว สาํหรับระยะเวลารอบปีบญัชีตั "งแตว่นัที6 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที6 31 ธนัวาคม 2561 
แล้วนั "น 
 
 ธนาคาร ฯ ได้จดัทํารายงานฉบบันี "ขึ "นบนพื "นฐานของแหล่งข้อมูลที6ได้รับ ณ วนัที6ในจดหมายนี " โดยเชื6อว่าเชื6อถือได้ แต่
ธนาคารไมรั่บรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว และขอสงวนสทิธิในความรับผิดชอบตอ่ความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที6สาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนั
กบัรายงานดงักลา่ว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไมรั่บประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระทําการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที6เป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที6เกิดขึ "นอนัเกี6ยวข้องกบัรายงาน
ฉบบันี " 
 

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที6ในการ
จดัการ โดยถกูต้องตามที6ควรตามวตัถปุระสงค์ที6ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการ ที6ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
 
                         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 

                                                                                             
                                                                                                       (นายกฤป อนัตกร  คณุเจิดจนัทร์ สนุนัทพงษ์ศกัดิD) 
                          Citibank N.A.   
                          ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
 
ธนาคารซิตี "แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
23 มกราคม 2562 
 



ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  1,161,968,791.34 บาท มลูคา่หนว่ยลงทนุ  17.8094  บาท 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทน ตัวชี �วัด  
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชี �วัด 

ตั Mงแตต้่นปี -13.29% -14.14% 13.74% 13.11% 

3 เดือน -5.92% -8.51% 1.10% 1.02% 

 6 เดือน -9.82% -11.913% 0.93% 0.85% 

12 เดือน -13.29% -14.147% 13.74% 13.11% 

3 ปี 2.37% 4.58% 11.16% 11.76% 

5 ปี  0.30% 3.40% 11.25% 11.90% 

10 ปี 8.05% 9.40% 14.08% 15.71% 

ตั Mงแตจ่ดัตั Mง (25 ส.ค. 48) 4.42% 5.36% 16.26% 18.62% 

อัตราเฉลี.ยต่อปีสาํหรับผลการดาํเนินงานที.แสดงในช่วงเวลาตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไป  
ตัวชี �วัด - MSCI AC AP ex Japan TR 

ที�มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 
หมายเหตุ    

ดชันี MSCI AC AP ex Japan เป็นดชันีที�ถกูจดัทําขึ Mนโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื�อสําหรับใช้ใน
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุในหลกัทรัพย์ที�อยูใ่นภาคพื Mนเอเชียแปซิฟิคโดยไมร่วมญี�ปุ่ น 
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องที�ผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี Mได้จดัทําขึ Mนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
การลงทนุในกองทนุรวมที�ลงทนุในตา่งประเทศมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งอาจทําให้ได้รับเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทนุเริ�มแรก 
กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุโดยปัจจุบนักองทนุไม่ใช้เครื�องมือป้องกนั
ความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยน 



ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สาํหรับรอบปีบญัชี ตั 'งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 24,686,869.40 1.87 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 423,203.46 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,551,746.14 0.12 

คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ - - 

คา่ใช้จา่ยอื�นๆ 184,483.79 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด* 26,846,302.79 2.03 

 * ไมร่วมคา่นายหน้าซื 'อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆที�เกิดขึ 'นจากการซื 'อขายหลกัทรัพย์ แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ�มแล้ว 
** มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี�ย 1,319,565,923.36  บาท 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนหนว่ย (หุ้น) มลูคำ่ยตุิธรรม %

กองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 8,788,438.81 1,151,287,303.93 98.81

หนว่ยลงทนุ 1,151,287,303.93 98.81

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 15,704,411.17 1.35

เงินฝากเพือ่ด าเนินการ 15,704,411.17 1.35

1,935,514.34 0.17
(3,726,715.46) (0.32)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 1,165,200,513.98 100.00

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

สินทรัพย์อ่ืน
หนีส้ินอ่ืน

หน่วยลงทุน

รวม

เงนิฝากเพื่อด าเนินการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
 

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในประเทศ 

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

 
ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
(เดมิช่ือ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์) 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์  
      (เดิมชื่อ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์) 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบ  
ด้วย งบดลุ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
สทุธิ งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที่ส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่น และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขข้อมลูที่แสดงขดัตอ่ข้อเท็จจริง 



 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทนุในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้น
แตผู่้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกองทนุหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และ
ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของ
กองทนุ  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 

 



 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของกองทนุในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงินที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กองทนุต้องหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บริหารในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
            (นายเทอดทอง  เทพมงักร) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3787 
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บาท

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม (ราคาทนุ 1,014,357,967.52 บาท

ในปี 2561 และ 1,052,164,780.79 บาทในปี 2560) 3, 7, 9, 10 1,151,287,303.93 1,380,547,808.93 

เงินฝากธนาคาร 6 15,704,411.17       24,931,047.22       

ลกูหนี ้

จากดอกเบีย้ 4,698.60                8,491.82                

จากการขายหนว่ยลงทนุ 453,083.03            3,504,999.60         

ลกูหนีอ่ื้น 9, 10 1,477,732.71         1,728,917.01         

รวมสินทรัพย์ 1,168,927,229.44 1,410,721,264.58 

หนีส้ิน

เจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 1,584,474.24         149,235.84            

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 9 2,086,705.97         2,511,427.85         

หนีส้ินอ่ืน 55,535.25              65,453.03              

รวมหนีส้ิน 3,726,715.46         2,726,116.72         
สินทรัพย์สทุธิ 1,165,200,513.98 1,407,995,147.86 

สินทรัพย์สทุธิ:

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 652,445,411.56 685,844,214.40

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ (488,868,934.08) (458,522,428.91)

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 4 1,001,624,036.50 1,180,673,362.37
สินทรัพย์สทุธิ 1,165,200,513.98 1,407,995,147.86 

สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 17.8589                 20.5293                 

จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หนว่ย) 65,244,541.1831  68,584,421.4618  

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม มลูคา่เงินลงทนุ

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสิงคโปร์

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund * (SGD CLASS)

(เดิมช่ือ “Aberdeen Pacific Equity Fund”) 8,788,438.81          1,151,287,303.93   100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,014,357,967.52 บาท) 1,151,287,303.93   100.00

* Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (เดิมช่ือ “Aberdeen Pacific Equity Fund”) (SGD CLASS) มีนโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์

ตราสารทนุของกิจการในกลุม่ประเทศเอเชียแปซิฟิค แตไ่มร่วมประเทศญ่ีปุ่ น

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์

(เดมิช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดนี เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

ประเทศสิงคโปร์

Aberdeen Pacific Equity Fund * (SGD CLASS) 9,206,237.76             1,380,547,808.93   100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,052,164,780.79 บาท) 1,380,547,808.93   100.00

* Aberdeen Pacific Equity Fund (SGD CLASS) มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของกิจการในกลุ่มประเทศ

เอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่ น

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์
(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บาท

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบีย้ 12,347.69               15,387.58               

รายได้อ่ืน 8, 9 19,381,237.68        19,752,859.42        

รวมรายได้ 19,393,585.37        19,768,247.00        

คา่ใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5, 9 24,686,869.40        25,189,145.56        

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 423,203.46             431,813.91             

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 5, 9 1,551,746.14          1,583,317.66          

คา่สอบบญัชี 61,200.00               61,200.00               

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 123,283.79             238,420.06             

รวมคา่ใช้จ่าย 26,846,302.79        27,503,897.19        

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (7,452,717.42)         (7,735,650.19)         

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ 3

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 19,857,083.28        81,889,960.95        

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (191,453,691.73)    173,992,772.89      

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (171,596,608.45)    255,882,733.84      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (179,049,325.87)    248,147,083.65      

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               



บาท

2561 2560

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทนุสทุธิจากการลงทนุ (7,452,717.42)         (7,735,650.19)         

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 19,857,083.28        81,889,960.95        

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ (191,453,691.73)    173,992,772.89      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (179,049,325.87)    248,147,083.65      

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี

มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายในระหวา่งปี 194,196,092.77      464,386,393.24      

มลูคา่หนว่ยลงทนุที่รับซือ้คืนในระหวา่งปี (257,941,400.78)    (624,677,584.93)    

การลดลงสทุธิของทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (63,745,308.01)       (160,291,191.69)    

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สทุธิในระหวา่งปี (242,794,633.88)    87,855,891.96        

สินทรัพย์สทุธิต้นปี 1,407,995,147.86   1,320,139,255.90   

สินทรัพย์สทุธิปลายปี 1,165,200,513.98   1,407,995,147.86   

หนว่ย

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหนว่ยลงทนุ

(มลูคา่หนว่ยละ 10 บาท)

หนว่ยลงทนุ ณ วนัต้นปี 68,584,421.4618    77,205,999.5770    

บวก : หนว่ยลงทนุที่ขายในระหวา่งปี 9,701,406.8104      23,915,769.5000    

หกั : หนว่ยลงทนุที่รับซือ้คืนในระหวา่งปี (13,041,287.0891)  (32,537,347.6152)  

หนว่ยลงทนุ ณ วนัปลายปี 65,244,541.1831    68,584,421.4618    

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               



บาท

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (179,049,325.87)    248,147,083.65      

ปรับกระทบการเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

การซือ้เงินลงทนุ (51,201,293.45)       (228,637,307.73)    

การขายเงินลงทนุ 108,865,190.00      396,076,103.00      

การ(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 3,793.22                 (33.30)                     

การ(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีจ้ากการขายหนว่ยลงทนุ 3,051,916.57          (3,504,999.60)         

การ(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีอ่ื้น 251,184.30             (94,796.71)              

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 1,435,238.40          (6,161.01)                

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (424,721.88)            175,110.64             

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีส้ินอ่ืน (9,917.78)                4,103.45                 

รายการก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ (19,857,083.28)       (81,889,960.95)       

รายการ(ก าไร)ขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 191,453,691.73      (173,992,772.89)    

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 54,518,671.96        156,276,368.55      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี 194,196,092.77      464,386,393.24      

การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในระหวา่งปี (257,941,400.78)    (624,677,584.93)    

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (63,745,308.01)       (160,291,191.69)    

เงินฝากธนาคารลดลงสทุธิ (9,226,636.05)         (4,014,823.14)         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 24,931,047.22        28,945,870.36        

เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 15,704,411.17        24,931,047.22        

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี               



2561 2560 2559 2558 2557 2556

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ตอ่หน่วย)

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิต้นปี 20.5293    17.0989    16.6281    17.9192    17.5476    16.9297    

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ * (0.1103)    (0.1112)    (0.0951)    (0.0980)    (0.1014)     (0.0883)    

รายการก าไรสทุธิทีเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ ** 0.2963      1.1334      0.3606      1.8374      1.1313      1.7235      

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ ** (2.8564)    2.4082      0.2053      (3.0305)    (0.6583)     (1.0173)    

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุทัง้สิน้ (2.6704)    3.4304      0.4708      (1.2911)    0.3716      0.6179      
มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี 17.8589    20.5293    17.0989    16.6281    17.9192    17.5476    

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ

ถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) (13.57) 18.45 1.74 (5.94) 1.19 3.25

อตัราสว่นทางการเงินทีส่ าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมทีส่ าคญั

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิปลายปี(พนับาท) 1,165,201 1,407,995 1,320,139 1,446,471 2,228,408 1,795,767 

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) 2.03         2.04         2.04         2.04         2.03          2.01         

อตัราสว่นของรายได้จากการลงทนุรวมตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิ

ถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) *** 2.97 7.56 2.94 9.80 5.66 10.69

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหว่างปี

ตอ่มลูคา่สินทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างปี (%) **** 12.13 46.45 33.85 63.59 54.69 59.33

ข้อมลูเพ่ิมเติม

ค านวณจากจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหว่างปี

ข้อมลูตอ่หน่วยทีร่ายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปลีย่นแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทนุ

จากการลงทนุทีเ่กิดขึน้ในระหว่างปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของ

ราคาตลาดของเงินลงทนุในระหว่างปี

รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้จากการลงทนุและก าไร(ขาดทนุ)สทุธิทีเ่กิดขึน้จากการขายเงินลงทนุ

ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงิน และการซือ้ขายเงินลงทนุ ต้องเป็นรายการซือ้หรือ

ขายเงินลงทนุอยา่งแท้จริงซึง่ไม่รวมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน

****

บาท

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

***

*

**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี             
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์ 
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด อเบอร์ดนี เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี ้ฟันด์) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ลักษณะของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ (“กองทนุ”) จดทะเบียนเป็นกองทนุรวมกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2548 มีจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั) 
(“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทนุและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ ดแูลผล   
ประโยชน์ของกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ไม่ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของโครงการ โดยเน้น
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ช่ือ  Aberdeen Standard Pacific Equity Fund (เดิมช่ือ 
“Aberdeen Pacific Equity Fund”) บริหารและจดัการโดย Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (เดิม
ช่ือ “Aberdeen Asset Management Asia Limited”) คิดเป็นอตัราเฉลีย่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 

กองทนุมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2561 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั” 

เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2561 กองทนุได้เปลี่ยนช่ือจากเดิมช่ือ “กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์” 
เป็น “กองทนุเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์” 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 
รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่
รับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากนีง้บการเงินได้จดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทนุได้จดัท าเป็นภาษาไทย และมีหนว่ยเงินตราเป็นบาท ซึง่การจดัท างบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย  

กองทนุได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี กองทุนได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มเีนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไ้ม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของกองทนุ 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) 
และฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่ีดงันี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาใช้เป็นครัง้แรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 

ฝ่ายบริหารของกองทนุได้ประเมินแล้วเห็นวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่วไมม่ผีลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินส าหรับปีที่เร่ิมใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยหลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักลา่วสรุปได้ดงันี  ้
มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงาน

ตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วข้างต้น ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมลูค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวนการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้ีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิ ฝ่ายบริหารของ
กองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักลา่ว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

การวดัคา่เงินลงทนุ 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์ด้วยจ านวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที่กองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงินลงทนุ
ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทัง้สิน้ท่ีกองทนุจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่เงินลงทนุนัน้ 

- เงินลงทนุในหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายในตา่งประเทศแสดงในมลูคา่ยตุิธรรม โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
ลงทนุครัง้ลา่สดุของวนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

ก าไรหรือขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุให้เป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุ ณ 
วนัท่ีวดัคา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุท่ีจ าหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบีย้ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายได้อื่นและคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ าหนา่ยเงินลงทนุ 

บญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ สนิทรัพย์และหนีส้นิที่
เป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีในงบดลุแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้  

ก าไรหรือขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 
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การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้   

การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอยา่งตอ่เนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป 

4. ก าไรสะสมต้นปี         

 บาท 

 2561  2560 

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548)  (126,774,497.00)      
 

(119,038,846.81)     

ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548) 979,064,831.23  897,174,870.28 

ก าไรสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุสะสม (เร่ิมสะสม 25 ส.ค. 2548) 328,383,028.14  154,390,255.25 

ก าไรสะสมต้นปี 1,180,673,362.37  932,526,278.72 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

คา่ใช้จา่ย  อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 1.8725 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเ่กิน 0.1177 ตอ่ปี ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

6. เงนิฝากธนาคาร 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ขายเงนิลงทุน 

กองทุนได้ซือ้ขายเงินลงทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสญัญาใช้เงินเป็น 
จ านวนเงิน 160.07 ล้านบาท (ปี 2560 : จ านวนเงิน 624.71 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 12.13 (ปี 2560 : ร้อยละ 
46.45) ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี 

 บาท  อตัราดอกเบีย้ (%)  

ธนาคาร 2561  2560  2561  2560 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ 15,704,411.17  24,931,047.22  0.05  0.05 
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8. รายได้อื่น 

รายได้อื่นรวมเงินจ่ายคืนคา่ธรรมเนียมในการจดัการจาก Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited ให้กบั
กองทุนในลักษณะของ Rebate Fee ในอัตรา 1.50% ต่อปีของเงินลงทุนตามราคาตลาดในหน่วยลงทุนของ 
Aberdeen Standard Pacific Equity Fund โดยคืนในรูปแบบของการเพิ่มเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของ Aberdeen 
Standard Pacific Equity Fund 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมี ผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษัทจดัการและกองทนุ รายการท่ีส าคญัดงักลา่วส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 บาท   

 2561  2560  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 24,686,869.40  25,189,145.56  ตามเกณฑ์ที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน 1,551,746.14  1,583,317.66  ตามเกณฑ์ที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วน 

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited     

ซือ้เงินลงทนุ 51,201,293.45  228,637,307.73  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทนุ 108,865,190.00  396,076,103.00  ราคาตลาด 

รายได้อื่น 19,380,229.15  19,723,817.44  ดหูมายเหต ุ8 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กองทนุมียอดคงเหลอืที่มีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดงันี  ้                                                                                                                                           

 บาท 

 2561  2560 

Aberdeen Standard Pacific Equity Fund    

เงินลงทนุ 1,151,287,303.93  1,380,547,808.93 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 1,872,055.86  2,190,760.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 117,672.10  137,704.90 

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited    

ลกูหนีอ้ื่น 1,477,732.71  1,728,917.01 
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10. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

กองทนุไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที่เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือ
การค้า 

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื่องจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ อีกทัง้สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์
ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายตุิธรรมโดยถือตามราคาที่ซือ้ขายกนัในตลาด ดงันัน้ กองทนุ เช่ือว่ามลูค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั 

ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนีอ้าจจะเพิ่มขึน้หรือลดลง เมื่ออตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดเพิ่มสูงขึน้ ราคาตราสารหนีจ้ะลดลง และหากอัตรา
ดอกเบีย้ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนีจ้ะมีราคาเพิ่มสงูขึน้ ยิ่งตราสารหนีม้ีอายยุาวเทา่ไร ราคาของตราสารหนี ้
นัน้ก็จะมีความออ่นไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เทา่นัน้ 

ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 

กองทนุมีความเสีย่งที่อาจเกิดจากการที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที่ระบไุว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทนุมีลกูหนี ้อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ กองทนุจึงไม่
คาดวา่จะได้รับความเสยีหายจากการเก็บหนี ้

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กองทนุมีบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยง
ด้านอตัราแลกเปลีย่นดงันี ้

 ดอลลาร์สงิคโปร์ 

รายการ 2561  2560 

เงินลงทนุ (มลูคา่ยตุิธรรม) 48,361,021.08  56,592,584.76 

ลกูหนีอ้ื่น 62,073.70  70,873.23 

ความเสีย่งด้านตลาด 

กองทนุมีความเสีย่งด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักลา่ว
ขึน้อยู่กับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทนุและตลาดเงิน ซึ่งสภาวะการณ์ดงักลา่ว
อาจมีผลกระทบด้านบวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทของธุรกิจของ
บริษัทผู้ออกตราสารวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสาร
เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ 
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การบริหารความเสีย่ง 

ผู้บริหารของ Aberdeen Standard Pacific Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา และกองทนุ
มีนโยบายกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์ตราสารทนุของกิจการในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค แต่ไม่รวมประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

11. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ด้รับการอนมุตัใิห้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทนุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 



รายงานชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�กองทุนเข้าทาํธุรกรรม  

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ 

บริษัท อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเมนท์ (เอเซีย) ลมิิเต็ด 

ข้อมลูระหวา่งวนัที( 1 มกราคม  ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ(ง  

 ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

N/A 
 
 
 
 
 

รายงานการดาํรงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 
 

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที( 1 มกราคม  ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที(เกี(ยวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุเกิน  
1 ใน 3 ได้ที(บริษัทจดัการโดยตรง หรือที( website ของบริษัทจดัการที( http://www.aberdeen-asset.co.th  



การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุรวม ซึง่แก้ไขโครงการแบบ fast track และขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลตัง้แตว่นัท่ี 10 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
 

สรุปรายละเอียดที่แก้ไข 
แก้ไขชื่อบริษัทจัดการ 
   เดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดนี จ ากดั 
   ใหม่  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
แก้ไขชื่อกองทุน 

ชื่อกองทุน (เดิม) ชื่อกองทุน (ใหม่) 

1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท  1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท  
2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลดีเดอร์ส  2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลดีเดอร์ส  
3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมอล แค็พ 3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 
4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  ไทย เอคควติี ้ดีวเิด็น 4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี ้ดวีิเด็น 
5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  แคช ครีเอชัน่ 5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ 
6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครีเอชัน่ 6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคมั ครีเอชัน่ 
7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  แวล ู 7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวล ู
8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  เฟลก็ซเิบิล้ แคปปิตอล 8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด เฟลก็ซิเบิล้ แคปปิตอล 
9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลีย้งชีพ 9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการ

เลีย้งชีพ 
10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคมั เพื่อการเลีย้งชีพ  10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคมั เพื่อการ

เลีย้งชีพ  
11. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้                 
      เพื่อการเลีย้งชีพ  

11. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้       
     เพื่อการเลีย้งชีพ  

12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว  12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  
13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30 13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 
14. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์  14. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้

ฟันด์  
15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนูิตี ้ฟันด์  15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทนูิตี ้ฟันด์  
16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์  16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์  
17. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์  17. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท 

ฟันด์  
18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์  18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์  
19. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์  19. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์  
20. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดยี โกรท ฟันด์ 20. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 



21. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนูิตี ้ฟันด์  21. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทนูิตี ้
ฟันด์  

22. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์            
      คอมพานี ฟันด์  

22. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท สมอล
เลอร์  คอมพานี ฟันด์  

23. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนูิตี ้  
      บอนด์ ฟันด์  

23. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนูิตี ้ 
      บอนด์ ฟันด์  

24. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  24. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  
 
 
1. เพิ่มเติมข้อสงวนสทิธิในการพิจารณารับรายการมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืนต ่ากว่า 1,000 บาท และ/หรือ จ านวน
หน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืนต ่ากว่า 100 หน่วยและ/ หรือ การก าหนดจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่า
น้อยกว่า 100 หน่วย 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดบัท่ี 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 
2. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัหิรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
โดยไม่ได้เกดิจากการลงทุนเพิ่ม  โดยกรณีเป็นกองทุน Feeder Fund ที่จัดตัง้ก่อนวนัที่ 16 มกราคม 2559  สามารถลงทุน
ใน Feeder Fund นัน้ต่อไปได้โดยต้องไม่เกนิเงนิทุนโครงการ ซึ่งจะสามารถเพิ่มเงนิทุนโครงการได้ต่อเมื่ออัตราส่วนนัน้
เป็นตามที่ก าหนด  และ กรณีเป็นกองทุน Feeder Fund ที่จดัตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม 2559 ให้แก้ไขการลงทุนให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนภายใน 180 วัน หากแก้ไขไม่ได้ตามเวลาที่ก าหนด  ห้ามลงทุนใน Master Fund เพิ่มเติม ทัง้นี ้ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน.46/2560 เร่ืองการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่6)     
การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองทีก่ลา่วมาข้างต้น 
3. แก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit)  กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็น
ตราสารหนีไ้ทย ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade จากเดิมไม่เกินอัตรา 20% ของ NAV  เป็นไม่เกินอัตรา 
10 % ของ NAV  กรณีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นตราสารหนีต่้างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และ
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมไม่เกินอัตรา 15% ของ NAV เป็นไม่เกินอัตรา 10 % ของ NAV ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 2/2561 เร่ืองการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8 ) 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของทกุกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น ยกเว้น กองทนุเปิดล าดบัท่ี 5 
4. แก้ไขอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) จากเดิมไม่เกิน 25%
ของจ านวนหน่วยของกองทุนที่ไปลงทุน เป็นไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยของกองทุนที่ไปลงทุน ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน.38/2560 เร่ืองการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 
5. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ ง  โดยเพิ่มเติมกรณีกองทุนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเปลี่ยนบริษัทจัดการ อันเน่ืองมาจากบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ทัง้นี ้
เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  สน. 7/2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่9) 
การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 
6. เพิ่มเติมการด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด   ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 



7.แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกบัข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัด ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2559 เร่ืองมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดล าดบัท่ี 6 
อบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลแต่วันที่ 10 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้

 
ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
ล ำดบัท่ี ช่ือ/นำมสกลุ ช่ือกองทนุรวมที่รับผิดชอบ หมำยเหต ุ

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

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 

นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์  
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
นายเฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล* 
นายอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล 

 
*ปฏิบตัิหน้ำที่ถึง 10 พฤศจิกำยน 
2561 
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด โกรท 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เฟล็กซเิบิล้แคปปิตอล 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สยำมลีดเดอร์ส 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมอลแค็พ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด  ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมำร์ทแคปปิตอลเพ่ือกำรเลีย้ง
ชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมำร์ทอินคมั เพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพ่ือกำร
เลีย้งชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด หุ้นระยะยำว 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด แคช ครีเอชัน่ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด แวล ู
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด  เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เวลิด์ ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตีส์้ 
บอนด์ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด ไชน่ำ เกทเวย์ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด อินคมั ครีเอชัน่ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เจแปน  ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์  
คอมพำนี ฟันด์ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด หุ้นระยะยำว 70/30 

 

ข้อมลูระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2561 
 



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น (Soft Commission) 

 
บริษัทไมม่ีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์เพื�อใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซื (อขายหลกัทรัพย์  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีกองทุนเปิด อเบอร์ดนี  เอเอเชีย แปซฟิิเชีย แปซฟิิค เอคควิตี � ฟันด์ค เอคควิตี � ฟันด์  
รายงานครึ�งปีรายงานครึ�งปี  
11  มกราคมมกราคม  22556611  ––  3300  มถุินายน มถุินายน 22556611  

 
 
 
 
 
 

  

ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมที�ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  

ซึ�งอาจทาํให้ได้รับเงนิคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเริ�มแรก 
กองทุนมีนโยบายป้องกนัความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน 

โดยปัจจุบนักองทุนไม่ใช้เครื�องมือป้องกันความเสี�ยงอัตราแลกเปลี�ยน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกดั ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 
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\รายละเอียดกองทุน                                                      

นโยบายการลงทุน กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ จะนําเงินไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของ
กองทนุหลกัซึ&งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ (สงิคโปร์)  ชื&อ Aberdeen Pacific 
Equity Fund เพียงกองทนุเดียว โดยมี net exposure เฉลี&ยในรอบปีบญัชีไมต่ํ&ากวา่ร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  โดย Aberdeen Pacific Equity Fund (กองทนุ
หลกั) จะลงทนุกระจายในกลุม่หลกัทรัพย์ ของ Asia-Pacific Equities/เอเชีย - แปซิฟิก           
เอคควิตี � แตไ่มค่รอบคลมุถงึตราสารแหง่ทนุของญี&ปุ่ น 

 
นโยบายเงนิปันผล โครงการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุต่อเพื&อให้เกิด

รายได้เพิ&มขึ �น 
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 รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ 
 
 ธนาคารซิตี �แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � 
ฟันด์ อนัมีบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด เป็นผู้จัดตั �งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที& ดูแลผลประโยชน์
กองทนุรวมดงักลา่ว สาํหรับระยะเวลาตั �งแตว่นัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 30 มิถนุายน 2561 แล้วนั �น 
 
 ธนาคารฯ ได้จัดทํารายงานฉบบันี �ขึ �นบนพื �นฐานของแหลง่ข้อมูลที&ได้รับ ณ วนัที&ในจดหมายนี � โดยเชื&อว่าเชื&อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมูลดงักลา่ว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที&สาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนั
กบัรายงานดงักลา่ว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไมรั่บประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระทําการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที&เป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที&เกิดขึ �นอนัเกี&ยวข้องกบัรายงาน
ฉบบันี � 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที&ในการจดัการ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน 
เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ โดยถกูต้องตามที&ควรตามวตัถปุระสงค์ที&ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการ ที&ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
   
   
                         ธนาคารซิตี �แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
 
 
 
                                                                                                    (นายกฤป อนัตกร)      (คณุเจิดจนัทร์ สนุนัทพงษ์ศกัดิ]) 
                          Citibank N.A.   
                          ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
  
 
 
 
ธนาคารซิตี �แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ 
19 กรกฎาคม 2561 
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ผลการดาํเนินงาน 
 ณ วนัที& 29  มิถนุายน 2561    มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  1,346,510,638.78บาท   มลูคา่หนว่ยลงทนุ 19.7488   บาท/หนว่ย 

 

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทน 
MSCI AC AP ex 

JAPAN TR 
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชี �วัด 

ตั �งแต่ต้นปี -3.81% -2.48% 0.80% 0.80% 

3 เดือน 0.34% 2.42% 0.72% 0.68% 

6 เดือน -3.81% -2.48% 0.80% 0.80% 

1 ปี 0.99% 7.13% 10.31% 20.28% 

3 ปี 2.78% 6.71% 11.50% 11.64% 

5 ปี 3.45% 9.17% 10.44% 11.07% 

10 ปี 4.37% 5.38% 16.24% 18.23% 

ตั �งแต่จัดตั �งกองทุน (25 ส.ค. 48) 5.44% 6.62% 16.31% 18.71% 

อัตราเฉลี�ยต่อปีสาํหรับผลการดาํเนินงานที�แสดงในช่วงเวลาตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไป 
ที�มา : บลจ. อเบอร์ดีน จํากดั 
ดชันี MSCI AC AP ex Japan เป็นดชันีที&ถกูจดัทําขึ �นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื&อสาํหรับใช้ใน
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุในหลกัทรัพย์ที&อยูใ่นภาคพื �นเอเชียแปซิฟิคโดยไมร่วมญี&ปุ่ น 
 
หมายเหตุ 
ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที&เกี&ยวข้องที&ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ&งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําขึ �นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
การลงทนุในกองทนุรวมที&ลงทนุในตา่งประเทศมคีวามเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน ซึ&งอาจทําให้ได้รับเงินคืนตํ&ากวา่เงินลงทนุเริ&มแรก 
กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี&ยงด้านอตัราแลกเปลี&ยนตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุโดยปัจจบุนักองทนุไมใ่ช้เครื&องมือป้องกนั
ความเสี&ยงอตัราแลกเปลี&ยน 
ทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื&อนไขผลตอบแทนและความเสี&ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบญัชีตั �งแตว่นัที& 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที& 30 มิถนุายน 2561 

 
*ไมร่วมคา่นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆที&เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิ&มแล้ว 
**มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี&ย 1,392,170,973.41 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 12,928,864.95 0.93 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 221,637.66 0.02 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 812,671.47 0.06 

คา่ที&ปรึกษาการลงทนุ - 0.00 
คา่ใช้จา่ยอื&นๆ 94,253.14 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั �งหมด* 14,057,427.22 1.02 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนี เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี � ฟันด์ 

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 

      

  
 

จํานวนหนว่ย (หุ้น) มลูคา่ยตุิธรรม % 
      

หน่วยลงทุน    

  กองทนุ อเบอร์ดีน แปซิฟิค เอคควิตี � ฟันด์ 9,112,103.25 1,318,656,645.35 97.93 

รวม หน่วยลงทนุ  1,318,656,645.35 97.93 
      

เงนิฝากเพื�อดาํเนินการ    

  ธนาคารซิตี �แบงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝากเพื&อดาํเนินการ  10,879,559.05 0.81 

รวม เงินฝากเพื�อดําเนินการ  10,879,559.05 0.81 
      

สนิทรัพย์อื&น  25,889,273.17 1.92 
หนี �สนิอื&น  (8,935,582.89) (0.66) 
  รวมทรัพย์สินสุทธิ  1,346,489,894.68 100.00 

 

 
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 อเบอร์ดนี เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี � ฟันด์ 

งบดุล 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561  

        
      บาท 

    
 

 2561   

สนิทรัพย์ 
 

   
 เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม  

 
 1,318,656,645.35  

 เงินฝากธนาคาร 
 

 10,879,559.05  
 ลกูหนี � 

 
   

  จากเงินปันผลและดอกเบี �ย 
 

 7,649.09  
  จากการขายเงินลงทนุ 

 
 24,177,000.00  

  จากการขายหนว่ยลงทนุ 
 

 13,174.43  
 ลกูหนี �อื&น 

 
 1,691,449.65  

  รวมสนิทรัพย์ 
 

 1,355,425,477.57  

หนี �สนิ 
 

   
 เจ้าหนี � 

 
   

  จากการรับซื �อคืนหนว่ยลงทนุ 
 

 6,538,701.97  
 คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 

 
 2,329,448.52  

 หนี �สนิอื&น 
 

 67,432.40  
  รวมหนี �สนิ 

 
 8,935,582.89  

สนิทรัพย์สทุธิ 
 

 1,346,489,894.68  

สนิทรัพย์สทุธิ: 
 

   
 ทนุที&ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
 681,818,725.79  

 กําไร (ขาดทนุ) สะสม 
 

   
  บญัชีปรับสมดลุ 

 
 (463,949,584.41)  

  กําไร (ขาดทนุ) สะสมจากการดาํเนินงาน 
 

 1,128,620,753.30  
  สนิทรัพย์สทุธิ 

 
 1,346,489,894.68  

  
   

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 
 

 19.7485  

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

 68,181,872.5978  
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนี เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี � ฟันด์ 

งบกาํไรขาดทุน 

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

 
  2561   

รายได้จากการลงทนุ         
  รายได้ดอกเบี �ย     7,649.09   
  รายได้อื&นๆ     10,144,174.32   
  รวมรายได้     10,151,823.41   

คา่ใช้จา่ย         
  คา่ธรรมเนียมการจดัการ     12,928,864.95   
  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์     221,637.66   
  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน     812,671.47   
  คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี     30,952.78   
  คา่ใช้จา่ยอื&น     63,300.36   
  รวมคา่ใช้จา่ย     14,057,427.22   

รายได้จากการลงทนุสทุธิ     (3,905,603.81)   
                

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ         
  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที&เกิดขึ �นจากเงินลงทนุ     10,911,610.25   
  รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิที&ยงัไมเ่กิดขึ �นทั �งสิ �น     (55,582,559.87)   
  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราตา่งประเทศ     (3,476,055.64)   

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุที&เกิดขึ �นและที&ยงัไมเ่กิดขึ �น     (48,147,005.26)   

การเพิ&มขึ �น (ลดลง) ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน     (52,052,609.07)   
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รายงานชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี � ฟันด์ 

บริษัทอเบอร์ดีน แอสเสท็ แมแนจเม้นท์ เอเชีย ลมิิเตด็  

ข้อมลูระหวา่งวนัที& 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุายน 2561 
 
 
 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี � ฟันด์ ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ&ง  

 ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2561 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

N/A 
 
 
 
 

 
 

รายงานการดาํรงอัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 
 

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

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีน จํากดั ขอแจ้งให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบว่า กองทนุรวมหน่วยลงทนุต่างประเทศ (FIF) 
ดงัมีรายชื&อตามตารางด้านลา่ง ได้เปลี&ยนการลงทนุในกองทนุหลกัจาก  Class “A Acc ” เป็น  Class “Z Acc”  และได้เปลี&ยนแปลง
ประเทศที&ทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัจากประเทศฮ่องกง เป็นประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ&งจะทําให้กองทนุ  FIF ดงักลา่ว มี
วนัทําการซื �อขายหนว่ยลงทนุเพิ&มขึ �นอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  โดยการเปลี&ยนแปลงในครั �งนี �ไม่
มีผลกระทบใด ๆ กบัการลงทนุของกองทนุ FIF ที&ทา่นได้ลงทนุไว้   

ทั �งนี �การเปลี&ยนแปลงข้างต้นมีผลตั �งแตว่นัที& 1 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป   
 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF)   กองทุนหลกั 

1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  นอร์ท อเมริกนั เอคควิตี � ฟันด์  
~. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์  
    คอมพานี ฟันด์ 

อเบอร์ดีน โกลบอล  –  นอร์ท อเมริกนั สมอลเลอร์  
คอมพานี ฟันด์ 

�. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชนา่ เกทเวย์ ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  ไชนีส เอคควติี � ฟันด์   
4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ �ง ออพพอร์ทนิูตี �ส์  
    บอนด์ ฟันด์ 

อเบอร์ดีน โกลบอล  –  ซีเลค็ อีเมอร์จิ �ง มาร์เก็ตส์ 
บอนด์ ฟันด์ 

5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  อเบอร์ดีน โกลบอล  –  ซีเลค็ ยโูร ไฮยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 
6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปี�ยน โกรท ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  ยโูรเปียน เอคควิตี � ฟันด์ 
7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ �ง โกรท ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  อีเมอร์จิ �ง มาร์เก็ตส์ โกรท ฟันด์ 
8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดยี โกรท ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  อินเดียน เอคควติี � ฟันด์ 
9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทนิูตี �ส์ ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  เจแปน เอคควติี � ฟันด์ 
10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตี �ส์ ฟันด์ อเบอร์ดีน โกลบอล  –  เวิลด์ เอคควิตี � ฟันด์  

 

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 การบริสุทธิX  
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 (Soft commission) 
 
บริษัทไมม่ีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์เพื&อใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


