
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแคพ็ 
รายงานคร่ึงปี 
1 มกราคม 2562 – 30 มถุินายน 2562 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั                                                            

ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฎหมาย 



ข้อมูลบริษัท 
 
บริษัท Standard Life  Aberdeen plc เป็นหนึง่ในบริษัทจดัการการลงทนุท่ีใหญ่ที่สดุในโลก ซึง่เกิดจากการควบรวม
กิจการระหวา่งบริษัท Standard Life plc และ บริษัท Aberdeen Asset Management plc เมื่อปี พ.ศ. 2560 
• บริษัท Standard Life plc มีประวตัิย้อนหลงักลบัไปตัง้แตปี่ พ.ศ. 2368 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
ลอนดอน (London Stock Exchange) เป็นครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 
• บริษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2526 จากการซือ้กิจการและมีการเติบโตอยา่งมี 
นยัส าคญั บริษัทฯ ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ลอนดอน (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 รวมถงึบริษัทยอ่ยทัง้หมดก็ได้ร่วมกนั ภายใต้ช่ือ Aberdeen Standard Investments ในสว่นฐานะบริษัทบริหาร
จดัการสนิทรัพย์ของบริษัท Standard Life Aberdeen plc 
 
บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั จดัตัง้ เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2539 โดยมี
บริษัท Aberdeen Asset Management Asia Limited (ณ ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น Aberdeen Standard Investments 
(Asia) Limited) ซึง่เป็นบริษัทแมถื่อหุ้น 99.99%  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั มีสนิทรัพย์ภายใต้การ
บริหารรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 54.32 หมื่นล้านบาท ณ สิน้เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 

ผู้ถือหุ้น 

1. Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited                                                            99.99% 
2. อื่น ๆ                                                                                                                                0.01% 

กรรมการของบริษัท 

1. นายฮิว ยงั                                                                                                                        กรรมการ 
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา                                                                                     กรรมการ 
3. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช                                                                                                 กรรมการ 
4. นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์                                                                                                   กรรมการ 
 

ข้อมลู ณ เดือน ณ สิน้เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 
 
 
 



สารจากบริษัทจัดการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึง 
ภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตราสารทนุ ตลาดตราสารหนีแ้ละภาพรวมของตราสารทนุและตราสารหนีต้า่งประเทศ แบง่ตาม
ภมูิภาคของการลงทนุ ในช่วงรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ เดือน มิถนุายน 2562 และแนวโน้มของปี 2562 ดงันี ้
 

ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทยในช่วงกลางปี 2562 

GDP ในไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึน้ 2.8% เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว ซึง่เติบโตเพียง 1.0% ของอตัราที่ปรับผลกระทบจาก

ปัจจยัฤดกูาลออกแล้ว (seasonally-adjusted rate) เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่สี่ของปี 2561 การเติบโตที่ช้าลงผิดไปจากที่

คาดการณ์ไว้มีสาเหตุหลกัมาจากการส่งออกที่ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และจากตวัเลขเกินดุลการค้าที่ลดลง 

แม้วา่บางสว่นจะถกูชดเชยด้วยตวัเลขจากการบริโภคของภาคเอกชนและการลงทนุของภาคเอกชน อยา่งไรก็ตามดลุบญัชี

เดินสะพดัยงัคงแข็งแกร่งและจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีที่อ่อนลงท าให้เงินบาทแข็งค่าขึน้ 5.1% เมื่อเทียบกบั

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายในเดือน

ธนัวาคม 2561 ขึน้มาอยูท่ี่ 1.75% จากเดิมที่ 1.50% ตอ่มาธนาคารฯ ได้ออกประกาศซึง่เป็นการสง่สญัญาณบอกกลา่วถึง

ปัจจยัที่ท าให้ต้องระงบัการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไป อาทิเช่น เศรษฐกิจที่อ่อนตวัลงทัว่โลก สงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีนที่ยังไม่ยุติ และรอบวัฎจักรขาลงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนีย้งัมีเร่ืองหนีต้่างประเทศ 

(external debt) ในระดบัที่ต ่าและแรงกดดนัจากภาวะเงินเฟ้อที่น้อยมากล้วนมีส่วนสนบัสนนุการตดัสินใจของธนาคารฯ 

ดงักลา่ว 

ในทางการเมือง หลงัจากที่มีความลา่ช้าเกิดขึน้หลายครัง้ในท่ีสดุก็ได้มีการจดัให้มีการเลอืกตัง้ทัว่ไปขึน้ในวนัที่  24 มีนาคม

หลงัจากที่วา่งเว้นไปเกือบ 6 ปี และเมื่อสิน้เดือนพฤษภาคมก็ได้มีประกาศแต่งตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คนพร้อม

กบัสมาชิกวฒุิสภาอีก 250 คนอย่างเป็นทางการ พรรคพลงัประชารัฐสามารถจดัตัง้รัฐบาลผสมได้ด้วยความร่วมมือจาก

พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภมูิใจไทย แม้ว่ารัฐบาลผสมนีจ้ะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเพียงเล็กน้อยในสภาผู้แทนราษฎรแต่พล

เอกประยทุธ์ จนัทร์โอชาก็ได้รับเลอืกให้ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีอีกสมยัโดยอาศยัความช่วยเหลือจากสมาชิกวฒุิสภา

ซึง่สว่นใหญ่ได้รับการแตง่ตัง้โดย คสช. ท าให้ได้คะแนนถึง 500-244 เสยีง ผลที่ออกมาไมไ่ด้สร้างความประหลาดใจให้มาก

นกั เนื่องจากรัฐธรรมนญูออกแบบมาเพื่อ คสช. และจดัตัง้รัฐบาลใหมไ่ด้ในเดือนมิถนุายน นโยบายที่สนบัสนนุธุรกิจต่างๆ 

นา่จะยงัด าเนินตอ่ไป 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยฟืน้ตวัได้ 10.64% การค้ายงัคงผนัผวนโดยปรับเพิ่มขึน้ 

7.01% ในช่วงสีเ่ดือนแรกตามมาด้วยตวัเลขการปรับฐาน 3.18% ในเดือนพฤษภาคมและเพิ่มขึน้ 6.80% ในเดือนมิถนุายน 

ปัจจยัหลกัสว่นใหญ่มาจากตา่งประเทศโดยเฉพาะกรณีสงครามทางการค้าที่ยงัคงยืดเยือ้ระหว่างสหรัฐฯและจีน และจาก



เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงของจีน ผนวกกบัท่ีคาดการณ์กนัวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตรึงและลดอตัราดอกเบีย้ลงในอนาคต 

ส าหรับนกัลงทนุต่างชาติแล้ว ประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดที่มีความปลอดภยั (defensive market) ในมมุมองของเรา ดู

จากพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่มีดลุบญัชีเดินสะพดัที่แข็งแกร่ง ระดบัหนีต้่างประเทศที่ต ่าและเงินทนุส ารองระหว่างประเทศ 

(foreign reserve) ที่มีอยา่งเหลอืเฟือ 

เมื่อมองตามแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพลงังานท าผลงานได้อย่างโดดเด่น (+13.78%) จากราคาน า้มนัดิบที่ปรับ

เพิ่มขึน้ กลุ่มการพาณิชย์ ก็ปรับเพิ่มขึน้ (+13.45%) เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ดีขึน้ ในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (+23.15%) ได้ประโยชน์จากการท่ี กสทช. ขยายระยะเวลาการช าระเงินค่าสมัปทานคลื่น 900 

MHz ซึ่งแพงมากให้หลงัจากที่ผู้ประกอบการโทรศพัท์มือถือทัง้สามรายสามารถชนะการประกวดราคาจดัสรรคลื่น  700 

MHz ได้ส าเร็จ ในขณะท่ีกลุม่ธนาคารกลบัไม่สดใสนกั (+1.59%) เนื่องจากการปลอ่ยสินเช่ือที่ซบเซาและจากการแข่งขนั

เพื่อหารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ และ กลุม่ปิโตรเคมีซึ่งท าผลงานได้ไม่ดี (-9.92%) เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 

และจีนซึง่บีบให้มาร์จิน้และอปุสงค์ลดลง 

แนวโน้มของตลาดตราสารทุนในประเทศไทยในปี 2562 

จากที่มีการตัง้เป้าหมายการเติบโตของ GDP ในปี 2562 ก่อนหน้านีท้ี่ 3.8% ตอ่มาทางธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ปรับลด

ตวัเลขการคาดการณ์ลงมาอยูท่ี่ 3.3% จากสาเหตหุลกัคือ การเติบโตในภาคการสง่ออกที่ลดลงอยา่งเห็นได้ชดั ตวัแปรอื่นๆ 

อาทิเช่น การบริโภคของภาคเอกชนคาดวา่ยงัคงขยายตวัแม้วา่ระดบัหนีค้รัวเรือนยงัคงสงูตลอดมา ในขณะท่ีการลงทนุของ

ภาคเอกชนนา่จะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลติบางสว่นมายงัประเทศไทยและจากโครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐและเอกชนทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทนุภาครัฐยงัคงเติบโตเช่นกนัแม้ว่าจะช้าลงเนื่องจากมีการจดัตัง้รัฐบาล

ใหม่ อารมณ์ความเช่ือมั่นในตลาดเกิดใหม่ที่ดีขึน้หลงัจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อ

ประเทศไทยซึง่เป็นตลาดที่มีความปลอดภยั (defensive) ทัง้ในด้านคา่เงินและเป็นตลาดทนุทัง้ตราสารทนุและตราสารหนี ้

จากสภาพคลอ่งที่มีอยา่งเหลอืเฟือและแรงกดดนัด้านอตัราเงินเฟ้อที่ควบคมุได้ เรามองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะลง

มติไมป่รับขึน้อตัราดอกเบีย้อีกตลอดปี 2562 นี ้

ความกงัวลใจต่อกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยงัคงมีอยู่ต่อไปควบคู่ไปกับการปรับขึน้อตัราภาษีศลุกากร

และการห้ามน าเข้าสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบริษัทที่ท าธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก

ความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มในอนาคตที่ดูเหมือนจะแย่ลงไปอีกหลงัจากที่ผลการด าเนินงานในไตรมาสแรกก็ได้แสดงให้

เห็นถึงความออ่นแอแล้ว ในทางตรงกนัข้าม หุ้นภายในประเทศยงัคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะหุ้นของบริษัท โฮมโปร โอสถสภา

และกรุงเทพดสุิตเวชการ คาดว่านโยบายของรัฐบาลน่าจะสนบัสนนุให้มีการใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคและการลงทนุใน

ภาครัฐซึง่สะท้อนให้เห็นวา่เป็นนโยบายเก่าซึง่พรรคที่น าโดย คสช. น ามาใช้ 

ทา่มกลางความกงัวลใจทัว่โลกและความท้าทายของเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยฟืน้

ตวัได้บ้างเลก็น้อยเนื่องจากพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง



ส าหรับหลกัทรัพย์ที่เราถือครองอยู่ ส าหรับปี 2561 นบัว่าเป็นปีที่ท้าทายส าหรับนกัลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเนื่องจากเห็นความแตกตา่งได้อยา่งชดัเจนมากขึน้ระหวา่งบริษัทท่ีมีการเก็งก าไรสงูกบับริษัทที่มีคณุภาพอย่างแท้จริง  

เราได้ประโยชน์จากการลงทนุท่ีมุง่เน้นไปในระยะยาวในบริษัทแบบหลงั ความผนัผวนมีเพิ่มมากขึน้นบัตัง้แต่ใช้ในปลายปี 

2561 จนถึงต้นปี 2562 และปัจจบุนัโดยที่ตลาดมีการฟืน้ตวัหลงัจากมีการเทขายเนื่องจากคาดวา่จะมีการน านโยบายผอ่น

คลายทางการเงินกลบัมาใช้ ซึง่ตอ่มาก็แยล่งอีกเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่หวนกลบัมา

ใหม ่

การประเมินมลูคา่ของพอร์ตลงทนุ ณ ปัจจบุนัมีคา่ P/E (price-to-earnings) อยูท่ี่ 14.6 เทา่ในปีงบประมาณ 2562 พร้อม

กบังบดลุที่แข็งแกร่งโดยมีค่าเฉลี่ยหนีส้ินต่อทนุสทุธิ (average net debt to equity) อยู่ที่ 40.4% ผลตอบแทนต่อทนุและ

สินทรัพย์ (return on equity and assets) ก็นบัว่าสงูพร้อมกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลในพอร์ตลงทนุที่สงูเป็น

ประวตัิการณ์ที่ 3.4% ซึง่นา่สนใจถ้าเทียบกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากและการมองหาอตัราผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่อง 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

 

 
สถานการณ์โดยรวมนบัตัง้แตต้่นปีเป็นผลดีตอ่ตลาดพนัธบตัรของไทย อตัราดอกเบีย้ทัว่โลกส าหรับตราสารหนีโ้ดยรวม
เปลีย่นจากที่เป็นกลางมาเป็นบวกและประเทศไทยได้ประโยชน์จากผลดีนัน้ด้วยเช่นกนั การคาดการณ์ด้านนโยบายทาง
การเงินวา่จะมีการเปลีย่นแปลงอยา่งขนานใหญ่มาจากฝ่ังธนาคารกลางของสหรัฐฯ ความตงึเครียดทางการค้าระหวา่ง
สหรัฐฯ และจีนท่ีเพิ่มขึน้ซึง่ได้เกิดขึน้มากวา่ 12 เดือนแล้วเร่ิมสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ โอกาสที่จะเกิดความ
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เสีย่งขาลงที่มีผลกระทบกบัการเติบโตมีเพิ่มมากขึน้ซึง่ท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องระงบัการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ตาม
รอบในปลายปี 2561 และในขณะนีต้ลาดคาดวา่จะมกีารปรับลดอตัราดอกเบีย้สองถึงสามครัง้ภายในปลายปี 2562 นี ้
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากความขดัแย้งระหวา่งสหรัฐฯ และจีนท าให้เศรษฐกิจในภมูิภาคตา่งหดตวัลงด้วยเช่นกนั 
ตวัเลขการสง่ออกและการลงทนุแยล่งกวา่เมื่อปีที่แล้ว และน าไปสูต่วัเลขการเติบโตทีต่ ่ากวา่ที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลาง
ในภมูิภาคตา่งๆ กระโดดขึน้มารับลกูเพื่อลดผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลงโดยใช้นโยบายผอ่นคลายทางการเงิน 
ในขณะท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยยงัไมป่รับลดอตัราดอกเบีย้ เราเช่ือวา่มคีวามเป็นไปได้มากที่อตัราการเติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ส าหรับปี 2562 อาจจะลดลงอยา่งมาก 
สกลุเงินมีบทบาทส าคญัในตราสารหนีแ้ละในปีนีก็้ไมไ่ด้แตกตา่งกนัส าหรับตลาดตราสารหนีไ้ทยเนือ่งจากเงินบาทแขง็คา่
กวา่สกลุเงินเอเชียทัง้หมดในช่วงหกเดือนแรกของปี การแข็งคา่ขึน้ 6.1% เมื่อเทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ นัน้เป็นผลมาจาก
ทัง้สถานการณ์ของเงินดอลลาร์ทีอ่อ่นคา่ลงซึ่งเป็นผลมาจากโอกาสในการลดอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลง
และจากโครงสร้างการช าระเงินท่ีแข็งแกร่งของไทยซึง่ชว่ยให้ได้ดลุบญัชีเดินสะพดัอยา่งมัน่คงและสม ่าเสมอ คา่เงินบาทท่ี
แข็งคา่ได้ชว่ยกระตุ้นความสนใจของตา่งชาติและซึง่ดไูด้จากมลูคา่การซือ้สทุธิที่เคยมากถึง 1.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ดงันัน้ปัจจยัส าคญัสองประการของตลาดตราสารหนีไ้ทยในปีนีก็้คอื การเปลีย่นแปลงนโยบายหรือเง่ือนไขทางการเงินจาก
ที่เป็นกลางมาเป็นแบบผอ่นคลายและจากการแข็งคา่ของเงินบาทซึง่ทัง้สองประการนีท้ าให้อตัราผลตอบแทนลดลงอยา่ง
รวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาสที่สองของปี 2562 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี, 10 ปีและ 20 ปีลดลง 
0.21%, 0.28% และ 0.44% มาอยูท่ี่ 1.87%, 2.16% และ 2.62% ตามล าดบั ถ้ามองตอ่ไปเราคาดวา่ตลาดตราสารหนีจ้ะ
ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีนา่พงึพอใจเนือ่งจากปัจจยัสนบัสนนุนา่จะยงัมอียูแ่ละนี่จะท าให้อตัราผลตอบแทนยงัคงตวัไปจนถึงสิน้
ปี 
             

ภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหนีต่้างประเทศ 
                                     
บอ่ยครัง้ที่สนิทรัพย์ทางการเงินสามารถท าผลงานได้ดีภายหลงัจากผา่นชว่งเวลาแหง่ความผิดหวงัอยา่งหนกั ดชันี S&P 
500 ของสหรัฐฯ ทะลรุะดบั 3,000 จดุท าสถิติสงูสดุใหมใ่นชว่งประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ซึง่นบัวา่ท าผลงานได้อยา่ง
ยอดเยีย่มทัง้ในตลาดตราสารทนุและตราสารหนีแ้ละยงัมีหลายครัง้ที่โชว์ผลงานได้ดีเยี่ยมที่สดุในชว่งคร่ึงปีแรกนบัตัง้แตปี่ 
2540 เป็นต้นมา 
เมื่อน าตวัเลขเหลา่นีม้าสร้างเป็นแผนภมูิเพื่อดแูนวโน้มจะเห็นได้วา่ช่วงที่แยท่ี่สดุอยูใ่นไตรมาสที4่ ของปี 2561 ซึง่ตลาดหุ้น
ทัว่โลกได้กลบัไปอยูใ่นระดบัท่ีเคยเห็นเมือ่สองปีก่อนหน้านี ้ 
 
ดงันัน้จงึไมน่า่ประหลาดใจที่ผลส ารวจการถือครองหุ้นของนกัลงทนุจะแสดงให้เห็นถงึการขายท าก าไรในชว่งหน้าร้อน อนั
ที่จริงแล้วมลูคา่ราคาตลาด (market valuations) จะช่วยกระตุ้นให้มีการประเมินมลูคา่ราคาใหมส่ าหรับวฎัจกัรการลงทนุ
ในรอบถดัไป มนัเป็นเร่ืองจริงที่วา่มลูคา่ราคาในตลาดพนัธบตัรและตลาดตราสารทนุบางแหง่ดจูะมีช่วงราคาหา่งกนัมาก 
(stretched valuations) กลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือแล้วเราจะรู้ได้อยา่งไรวา่เวลาไหนที่มลูคา่ราคา ณ เวลานัน้เหมาะสมแล้ว 
เมื่อพิจารณาตวัอยา่งอาทิเช่น ในขณะที่เกณฑ์ดชันี (benchmark) ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของสหรัฐฯ อยูท่ี่ 2% 
แตใ่นความเป็นจริงนัน้ผลตอบแทนที่แท้จริงโดยรวมแล้วดจูะเป็นศนูย์ เว้นแตว่า่จะเกิดภาวะเงินฝืด (deflationary 
environment) โครงสร้างอตัราดอกเบีย้ในยโุรปและญ่ีปุ่ นเกิดความเปลีย่นแปลงขึน้มาอีกครัง้ ซึง่ทัง้นีพ้นัธบตัรรัฐบาล
ประมาณ 40% และตราสารหนีใ้นภาคธุรกิจอกีเกือบ 25% ของทัง้หมดในเวลานีใ้ห้ผลตอบแทนทีต่ิดลบ 



 
เมื่อหนักลบัมามองทีต่ลาดตราสารทนุ อตัราสว่นราคาตอ่ผลก าไร (price/earnings ratio) ในตลาดหลกัยงัคงสงูแทนทีจ่ะ
ขยายออก ซึง่โดยปกตินา่จะอยูใ่นช่วงประมาณ15-20 เทา่ อยา่งไรก็ตามตวัเลขนีข้ดัแย้งกบัอตัราการเติบโตของผลก าไร
ของบริษัทตา่งๆ ซึง่สงัเกตเห็นได้วา่ชะลอตวัลงและจากความกงัวลใจเก่ียวกบัอตัรามาร์จิน้ของบริษัทตา่งๆ ท่ีถกูบีบให้
น้อยลง ต้นทนุคา่จ้างแรงงานเป็นสาเหตสุ าคญัพร้อมกบัยอดขายที่เติบโตได้คอ่นข้างต ่าและมีหลายกรณีที่ต้องมีภาระ
คา่ใช้จา่ยจากกฎระเบียบท่ีเพิ่มขึน้ 
นีอ่าจจะเหมือนค าพดูทีว่า่ 'ความหวงัและความคาดหมายมกัจะดีเกินจริง' แตแ่นน่อนวา่ตอ่ไปเมือ่มีการน านโยบายผอ่น
คลายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศหลกัตา่งๆ มาใช้จะช่วยสนบัสนนุทัง้พนัธบตัรและตราสารทนุได้บ้าง 
ธนาคารกลางแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Bank of China : PBOC) ได้ใช้นโยบายผอ่นคลายมาเป็น
ระยะเวลาหนึง่แล้วแม้วา่จะโดยผา่นทางอตัรากู้ยืมเงินระหวา่งธนาคารแทนท่ีจะใช้อตัราดอกเบีย้อยา่งเป็นทางการของ
ธนาคาร PBOC เองก็ตาม นอกจากนีย้งัมีการให้การสนบัสนนุทางการคลงับางอยา่ง อาทิเช่น การปรับลดอตัราภาษีเงินได้
เป็นต้น เร่ืองเสถียรภาพถือเป็นเร่ืองหลกัเนื่องจากเป็นปีที่ส าคญัในการเฉลมิฉลองพรรคคอมมวินสิต์ 
  
แถลงการณ์ลา่สดุของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แสดงถึงการยอมรับท่ีจะใช้นโยบายผอ่นคลายทางการเงินเข้ามา
พิจารณาเพื่อก าหนดราคาตลาดพนัธบตัร เราคาดวา่จะเห็นการปรับลดอตัราดอกเบีย้อกีสองครัง้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2562 (แผนภมูิ 1) เฟดก าลงัให้ความส าคญักบันโยบายการปรับลดอตัราดอกเบีย้เพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตวั
(Insurance policy)ให้เหมาะสมกบัวฎัจกัรทางธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาวการณ์ทีม่ีแรงกดดนัจากเงินเฟ้อที่ลดลง 
(dis-inflationary)  

 
ในความรู้สกึของคนสว่นใหญ่แล้ว การกลบัล าครัง้ใหญ่เห็นจะเป็นธนาคารกลางแหง่ยโุรป (European Central Bank: 
ECB) จากทีเ่มื่อต้นปีมานีท้างธนาคารได้บอกเป็นนยัอยา่งแข็งขนัวา่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปี 2563 แตม่าในเวลานี ้
กลบัเร่ิมท าโครงการนโยบายผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) อีกครัง้ซึง่เป็นผลท าให้เกิดแนวโน้มอตัราผลตอบแทนระยะยาว



ลดลงเร็วกวา่ระยะสัน้ (flattening yield curve) ทัว่ยโุรปในขณะที่มีการเตรียมการท่ีจะออกพนัธบตัรรัฐบาลจ านวนมาก
เพื่อให้บริษัทเอกชนเป็นผู้กู้  (borrower of last resort) (แผนภมูิ 2) 
 
นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดจากการประเมินมลูคา่ราคาใหม ่(revaluation) ตามอตัราสว่นลด (discount rate) ในระยะ
ยาวที่ลดลง การถือครองของนกัลงทนุและกระแสการไหลข้ามพรมแดนท่ีชว่ยสนบัสนนุการก าหนดราคาในตลาดเงินแล้ว 
ค าประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์วา่จะท าสงครามการค้ารอบใหมก่บัเมก็ซิโกสง่ผลให้นกัลงทนุจ านวนมากต้องยอม
ถอยและรีบเปลีย่นไปถือเงินสดแทน การเปลีย่นจดุยืนทางการค้าตอ่เมก็ซิโกและจีนในการประชมุ G20 ท าให้นกัลงทนุ
เช่ือมัน่วา่สหรัฐฯจะไมเ่ดินนโยบายด้านภมูิรัฐศาสตร์ที่ผิดพลาดอยา่งใหญ่หลวง แตต่อ่มาสถานการณ์กลบัตาลปัตรเมื่อมี
การประกาศใช้อตัราภาษีศลุกากรกบัจีนใหมอ่กีเมื่อเร็วๆ นี ้เมื่อชว่งต้นปีมานีม้ีเงินทนุจากนกัลงทนุไหลเข้าไปในกองทนุ
ตลาดเงิน (money-market funds) เมื่อเฟดดเูหมือนวา่จะยงัคงเดนิหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ เงินทนุสว่นใหญ่เหลา่นัน้ดู
เหมือนจะถกูย้ายเข้าไปไว้ในสนิทรัพย์ที่เป็นตราสารหนีซ้ึง่ให้ผลตอบแทนสงูในขณะท่ีทัว่โลกมีอัตราดอกเบีย้ที่ต า่หรือติด
ลบ 

 
 

กลยุทธ์การลงทุนในปี 2562-2563 
 
แม้วา่พอร์ตลงทนุของเราจะประกอบด้วยตราสารทนุจากทัว่โลกเป็นหลกั แตเ่รายงัเน้นการกระจายความเสีย่งให้มากขึน้
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากคา่ชดเชยความเสีย่ง (risk premia) อื่นๆ เราให้น า้หนกักบัตราสารทนุทัง้ในตลาดที่พฒันาแล้วและ
ในตลาดเกิดใหม ่การเติบโตของผลก าไรในเชิงบวกจะช่วยสนบัสนนุทัง้สองภมูิภาคนี ้แตต่ราสารทนุในตลาดเกิดใหมจ่ะมี
ความเสีย่งสงูกวา่เนื่องจากก าแพงการค้าหรือความผนัผวนของคา่เงิน ส าหรับตราสารทนุในตลาดเกิดใหมน่ัน้เรายงัคงให้
น า้หนกัตลาดเอเชียเนื่องจากถ้าหากจีนมีนโยบายกระตุ้นใดๆ ออกมาก็นา่จะเป็นผลดีตอ่ภมูิภาคนี ้
 
การปรับลดอตัราดอกเบีย้เป็นเหตผุลที่ดีในการหนัไปถือครองสนิทรัพย์ที่ให้อตัราผลตอบแทน สว่นตา่ง (carry หรือ 
spread)  สว่นอีกแนวทางหนึง่ก็คือการถือครองหุ้นกู้ของบริษัทท่ีให้อตัราผลตอบแทนสงูซึง่เราท าอยูท่ัง้ในสหรัฐอเมริกา
และยโุรป นอกจากนีเ้รายงัถือครองตราสารหนีใ้นตลาดเกิดใหม ่นกัลงทนุจ าเป็นจะต้องมีการเลอืกสรรที่ดีแตใ่นประเทศทีม่ี
ปัญหาอยา่งเช่นเวเนซเุอลาหรือตรุกีไมน่า่มีผลมากนกัตอ่ตลาดเหลา่นัน้ อยา่งไรก็ตามการลงทนุในตลาดตราสารหนีท้ี่มี



ความเสีย่งมากเกินไปยอ่มไมเ่หมาะสมเนื่องจากมลูคา่ราคาของพนัธบตัรยงัมชี่องหา่งราคากว้าง (stretched) รายงาน
เศรษฐกิจทีด่ีเกิดคาดสามารถเบีย่งเบนความคาดหวงัของตลาดได้เป็นอยา่งมาก ดงันัน้พอร์ตลงทนุของเราจึงลดน า้หนกั
พนัธบตัรรัฐบาลญ่ีปุ่ นและสหรัฐฯ ซึง่ให้อตัราผลตอบแทนต า่ให้น้อยลง 
 
แนน่อนวา่สนิทรัพย์ทางเลอืก (alternative assets) สามารถสร้างรายได้ที่ดกีวา่ในภาวะที่ทัว่โลกมีอตัราดอกเบีย้ต ่าเช่นนี ้
อสงัหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึง่ตวัอยา่งแม้วา่จะต้องคอยดแูล ภาคค้าปลกีในหลายประเทศยงัอยูภ่ายใต้แรงกดดนั
โดยเฉพาะในองักฤษและสหรัฐฯ ซึง่มาจากการขยายตวัอยา่งไมม่ทีีทา่วา่จะลดลงของธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์         
(e-commerce) ในทางตรงข้ามกลบัมีอปุสงค์ที่แข็งแกร่งในตลาดส านกังานให้เช่าศนูย์ข้อมลู (data centres) ไซต์งาน
ด้านโลจิสติกส์ โรงแรม หอพกัส าหรับนกัเรียนนกัศกึษาและบ้านพกัอาศยั ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ 
 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัคา่เงินนัน้ โมเดลที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ราคายงัสง่สญัญาณไมช่ดัเจนนกั คา่เงินในประเทศเกิดใหม่
บางแหง่คาดวา่จะออ่นตวัลงบ้างในอีกไมก่ี่เดือนข้างหน้าเมื่อมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ คา่เงินดอลลาร์นา่จะออ่นตวัลง
ตามการปรับลดอตัราดอกเบีย้ของเฟดซึง่ท าให้สว่นตา่ง (carry) มีความนา่สนใจลดลง คา่เงินปอนด์สเตอริงนา่จะเป็นหนึง่
ในคา่เงินท่ีจะเกิดความผนัผวน ซึง่แนน่อนวา่กรณีของ Brexit จะสร้างความอลหมา่นและไมย่ากทีค่า่เงินปอนด์จะลดลงที่
ระดบัทดสอบต ่าสดุก่อนหน้าเมื่อเทียบกบัดอลลาร์และยโูรในอีกไมก่ี่เดอืนข้างหน้านี ้ถ้ามองในแงข่องสไตล์การลงทนุ เรา
มองวา่ในปีถดัไปจะต้องอาศยัการตดัสนิใจในเชิงยทุธวิธี (tactical decisions) เพื่อให้เหมาะสม เราคาดวา่จะเห็นการปรับ
ขึน้อยา่งรวดเร็วและมกีารเทขายขนาดหนกัเนื่องจากนกัลงทนุทัว่โลกต้องตอบสนองตอ่ความซบัซ้อนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สญัญาณของบริษัทตา่งๆ และการเมือง ในสถานการณ์ดงักลา่วนี ้การกระจายพอร์ตลงทนุดจูะเหมาะสมเนื่องจากมีเงิน
สดไว้ใช้ในยามที่สบโอกาสสร้างมลูคา่จากประเภทสนิทรัพย์อยา่งใดอยา่งหนึง่ได้ 
         
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 



  

รายละเอียดกองทุน                                                      
 
นโยบายการลงทุน ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแห่งทนุ โดยลงทนุระยะปาน

กลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ระดบัราคาที่เหมาะสม  โดยจะลงทนุเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนและเน้นหนกัการลงทุนในหุ้นของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลูค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
หรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วนัที่ลงทนุครัง้แรก)  สว่นที่เหลือจะลงทนุในตราสาร
การเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

นโยบายเงนิปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                      
  

เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 
 
 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ อนัมี 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้จดัตัง้และจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
ผลประโยชน์กองทนุรวมดงักลา่ว ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แล้วนัน้ 
 
 ธนาคาร ฯ ได้จดัท ารายงานฉบบันีข้ึน้บนพืน้ฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วนัที่ในจดหมายนี ้โดยเช่ือว่าเช่ือถือได้ แต่
ธนาคารไมรั่บรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว และขอสงวนสทิธิในความรับผิดชอบตอ่ความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที่สาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนั
กบัรายงานดงักลา่ว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไมรั่บประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระท าการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระท า หรือละเลยที่เกิดขึน้อนัเก่ียวข้องกบัรายงาน
ฉบบันี ้
 

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการ
จดัการ โดยถกูต้องตามที่ควรตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจดัการ ที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
 
                         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
 

                                                                                          
                                                                                                       (คณุกฤป อนัตกร     คณุเจิดจนัทร์ สนุนัทพงษ์ศกัดิ)์ 
                          Citibank N.A.   
                           ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม  
   
   
  
ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
30 กรกฎาคม 2562  



ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน  2562        มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 5,578,315,882.06 บาท          มลูคา่หนว่ยลงทนุ  48.7336 บาท/หนว่ย 

 

 

อัตราเฉลี่ยต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต ุ   
ตวัชีว้ดั :  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องที่ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

รอบระยะเวลา 
อัตราผลตอบแทน

สุทธิ 
ตัวชีว้ัด  

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชีว้ัด 

ตัง้แตต้่นปี 8.01%  12.78% 0.46% 0.49% 
3 เดือน 4.80% 6.61% 0.43% 0.46% 
6 เดือน 8.01% 12.78% 0.46% 0.49% 

1 ปี 0.16% 11.89% 8.79% 10.51% 
3 ปี 2.94% 9.56% 9.61% 11.05% 
5 ปี 2.89% 6.38% 8.89% 11.18% 
10 ปี 15.39% 15.22% 13.22% 14.78% 

ตัง้แตจ่ดัตัง้ (2 มิถนุายน 2548) 11.90% 11.05% 15.81% 18.95% 



ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 51,862,799.29 0.93 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 889,076.57 0.02 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3,259,947.38 0.06 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ - 0.00 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 140,627.77 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 56,152,451.01 1.01 

 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแล้ว 

     ** มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลีย่ 5,587,186,414.28 บาท 

 

 

 

 

ค่านายหน้า 

รอบระยะเวลาบญัชี 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ชื่อบริษัทนายหน้า จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทัง้หมด 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 554,244.48 34.03 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 470,794.10 28.91 

บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 333,871.90 20.50 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 253,551.35 15.57 

บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 16,202.84 0.99 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 1,628,664.67 100.00 

 

 



จ ำนวนหน่วย (หุ้น) มลูคำ่ยตุิธรรม %

บริษัท บำงกอกแร้นช์ จ ำกดั (มหำชน) 7,898,700 24,485,970.00 0.44

บริษัท หำดทิพย์ จ ำกดั (มหำชน) 9,724,223 200,318,993.80 3.59

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 4,311,134 176,756,494.00 3.17

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,900,700 119,133,990.00 2.14

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 3,221,390 301,199,965.00 5.40

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 1,675,200 370,219,200.00 6.64

บริษัท กรุงไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ำกดั (มหำชน) 17,503,800 204,794,460.00 3.67

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 1,357,400 449,299,400.00 8.06

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 1,900,493 180,546,835.00 3.24

บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 77,645,670 63,669,449.40 1.14

บริษัท ไทยรีประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 16,350,529 93,198,015.30 1.67

บริษัท กู๊ดเยยีร์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 2,100 777,000.00 0.01

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 17,496,800 93,607,880.00 1.68

บริษัท ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 1,567,800 365,297,400.00 6.55

บริษัท อลคูอน จ ำกดั (มหำชน) 462,200 79,960,600.00 1.43

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) 96,322,100 198,423,526.00 3.56

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 12,629,500 149,028,100.00 2.67

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 3,242,200 243,165,000.00 4.36

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 20,237,200 148,743,420.00 2.67

บริษัท สมัมำกร จ ำกดั (มหำชน) 37,273,758 61,501,700.70 1.10

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 23,177,280 150,652,320.00 2.70

ประกันภัยและประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองดื่ม

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ธุรกิจการเงนิ

ธนาคาร

เงนิทุนและหลักทรัพย์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์

บรรจุภัณฑ์

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทรัพยากร



จ ำนวนหน่วย (หุ้น) มลูคำ่ยตุิธรรม %

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

บริษัท จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้ภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 26,103,300 336,732,570.00 6.04

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 17,494,024 306,145,420.00 5.49

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั (มหำชน) 7,933,900 277,686,500.00 4.98

บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) 1,324,700 223,874,300.00 4.01

บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 18,256,000 195,339,200.00 3.50

บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ำกดั (มหำชน) 7,231,100 186,200,825.00 3.34

บริษัท ฮิวแมนิก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 11,080,300 87,534,370.00 1.57

หุ้นสามญั 5,288,292,904.20 94.82

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) 55,895,840 41,921,880.00 0.75

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 283,546 1,573,680.30 0.03

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 43,495,560.30 0.78

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น. เอ. - บญัชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิ่ง 102,257,436.12 1.83

เงินฝากออมทรพัย์ 102,257,436.12 1.83

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 137,267,583.09 2.46

เงินฝากเพือ่ด าเนินการ 137,267,583.09 2.46

18,874,904.80 0.34
(12,488,203.15) (0.22)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 5,577,700,185.36 100.00

การแพทย์

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริการ

พาณิชย์

หนีส้นิอ่ืน

เทคโนโลยี

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รวม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

รวม

เงนิฝากออมทรัพย์

รวม

เงนิฝากเพื่อด าเนินการ

รวม

สนิทรัพย์อ่ืน



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.) Aa3(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch) - 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch) AAA(Fitch) 

 
ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2562 

 

 

 

 



บาท

2562

5,331,788,464.50

239,525,019.21

4,467,285.87

14,313,757.70

93,861.23

5,590,188,388.51

2,930,801.73

9,287,208.41

270,193.01

12,488,203.15

5,577,700,185.36

1,144,653,901.89

2,746,910,885.77

1,686,135,397.70

5,577,700,185.36

48.7282

114,465,390.1841

บญัชีปรับสมดลุ

รวมหนีส้ิน

เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม

สินทรัพย์สทุธิ

มลูคา่สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย

หนีส้ิน

เจ้าหนี ้

จากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย

จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หนว่ย)

สินทรัพย์สทุธิ

สินทรัพย์สทุธิ:

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จากเงินปันผลและดอกเบีย้

จากการขายเงินลงทนุ

จากการขายหนว่ยลงทนุ

รวมสินทรัพย์

ก าไร (ขาดทนุ) สะสมจากการด าเนินงาน

หนีส้ินอ่ืน

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

งบดลุ

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562

สินทรัพย์

เงินฝากธนาคาร

ลกูหนี ้



บาท
2562

130,129,550.47
279,306.44

0.00
130,408,856.91

51,862,799.29
889,076.57

3,259,947.38
36,112.18

104,515.59
56,152,451.01
74,256,405.90

(28,259,722.15)
384,755,526.22
356,495,804.07
430,752,209.97

รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ
รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ
รายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้ทัง้สิน้

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุที่เกิดขึน้และที่ยงัไมเ่กิดขึน้
การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน
รวมคา่ใช้จ่าย

รายได้จากการลงทนุสทุธิ

รายได้อ่ืนๆ
รวมรายได้

คา่ใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

งบก าไรขาดทนุ
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562

รายได้จากการลงทนุ
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบีย้



รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม 

 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

                                                                                      -ไมม่ี- 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2562 

 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

 

                                                                                      -ไมม่ี- 

 ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2562 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

มีอตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 23.0% 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2562 
 

รายงานการด ารงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 

                                                                      

                                                                                   -ไมม่ี- 

                                                      
 
 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุเกิน  
1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  

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


การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

                                                                          -ไมม่ี – 

 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562  ถึง 30 มิถนุายน 2562 

 
 



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

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์  
นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
นายอะนะ แพร่พิพัฒน์มงคล 

นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกรู 
 
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด โกรท 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สยำมลีดเดอร์ส 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมอลแคพ็ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด  ไทย เอคควิตี ้ดีวิเดน็ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมำร์ทแคปปิตอลเพื่อกำรเลีย้งชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด สมำร์ทอินคมั เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพื่อกำร
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 เวิลด์ 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 2562 – 30 มิถนุำยน 2562 
 

 

 

 



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

บริษัทมีกำรรับบทวิจยัและบทวิเครำะห์ ผำ่นทำง MiFID II จึงไมม่กีำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรท่ีกองทนุใช้
บริกำรบคุคลอื่น (Soft Commission)  

ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 – 30 มิถนุำยน 2562 

 

แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผู้ลงทนุสำมำรถตรวจดแูนวทำงในกำรใช้สทิธิออกเสยีงและกำรด ำเนินกำรใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ Website ของบริษัทจดักำร 
http://www.aberdeen-asset.co.th 
 

 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแคพ็ 
รายงานประจาํปี 
1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื,อนไขผลตอบแทนและความเสี,ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จาํกดั                                                            

ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ดูแลให้ทาํตามกฎหมาย 



  

 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 ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเกี�ยวข้องกบัตราสารแห่งทนุ โดยลงทนุระยะปาน

กลางและระยะยาวในหลกัทรัพย์ของบริษัทที�มีปัจจยัพื &นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง
ภายใต้ระดบัราคาที�เหมาะสม  โดยจะลงทนุเพื�อให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนและเน้นหนกัการลงทุนในหุ้นของ
บริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมลูค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
หรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 500ล้านเหรียญสหรัฐ* (ณ วนัที�ลงทนุครั &งแรก)  สว่นที�เหลือจะลงทนุในตราสาร
การเงินอื�น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

นโยบายเงนิปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื�อให้เกิดรายได้
เพิ�มขึ &น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์                                                      

  

เสนอ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 
 
 ธนาคารซิตี $แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดแูลผลประโยชน์ กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ อนัมี 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้จดัตั $งและจดัการกองทุนได้ปฏิบตัิหน้าที5ดแูล
ผลประโยชน์กองทนุรวมดงักลา่ว สาํหรับรอบระยะเวลาตั $งแตว่นัที5 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 แล้วนั $น 
 
 ธนาคาร ฯ ได้จดัทํารายงานฉบบันี $ขึ $นบนพื $นฐานของแหล่งข้อมูลที5ได้รับ ณ วนัที5ในจดหมายนี $ โดยเชื5อว่าเชื5อถือได้ แต่
ธนาคารไมรั่บรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักลา่ว และขอสงวนสทิธิในความรับผิดชอบตอ่ความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบตอ่บคุคลที5สาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนั
กบัรายงานดงักลา่ว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไมรั่บประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระทําการ 
หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที5เป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยที5เกิดขึ $นอนัเกี5ยวข้องกบัรายงาน
ฉบบันี $ 
 

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที5ในการ
จดัการ โดยถกูต้องตามที5ควรตามวตัถปุระสงค์ที5ได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการ ที5ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
                         ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
 

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



  

ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2561 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  5,588,753,398.86 บาท มลูคา่หนว่ยลงทนุ  45.1184 บาท 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทน SET TRI  
ความผันผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

ความผันผวนของ
ตัวชี @วัด 

ตั &งแตต้่นปี -14.72% -8.10% 10.21% 11.68% 

3 เดือน -13.86% -10.63% 0.64% 0.84% 

 6 เดือน -7.27% -0.81% 0.63% 0.80% 

12 เดือน -14.72% -8.10% 10.21% 11.68% 

3 ปี 1.82% 10.13% 9.45% 10.50% 

5 ปี  4.53% 7.14% 9.54% 11.09% 

10 ปี 17.98% 17.51% 14.10% 15.96% 

ตั &งแตจ่ดัตั &ง (2 มิ.ย. 48) 11.73% 10.49% 16.04% 19.17% 

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 สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 
หมายเหตุ    
ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องที�ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี &ได้จดัทําขึ &นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 



  

ค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

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

ค่าใช้จ่ายที,เรียกเก็บจากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 133,564,838.05 1.87 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 2,289,682.87 0.03 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 8,395,504.02 0.12 

คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ - - 

คา่ใช้จา่ยอื�นๆ 314,378.72 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั @งหมด* 144,564,403.66 2.02 

 * รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี�ย 7,132,804,806.46บาท 
 
 
 
 
ค่านายหน้า 

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

ชื,อบริษัทนายหน้า จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั @งหมด 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 1,251,071.19 28.05 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 1,157,572.06 25.95 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 968,353.31 21.71 

บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 847,009.31 18.99 

บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 219,146.79 4.91 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 17,585.23 0.39 

รวมค่านายหน้าทั @งหมด 4,460,737.89 100.00 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวนหน่วย (หุ้น) มลูคำ่ยตุิธรรม %

บริษัท บำงกอกแร้นช์ จ ำกดั (มหำชน) 17,710,100 68,360,986.00 1.22

บริษัท หำดทิพย์ จ ำกดั (มหำชน) 10,259,323 142,604,589.70 2.55

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 6,634,034 225,557,156.00 4.04

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 1,153,400 11,245,650.00 0.20

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 20,146,800 87,840,048.00 1.57

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 3,826,490 299,422,842.50 5.36

บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 2,130,800 387,805,600.00 6.94

บริษัท กรุงไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ำกดั (มหำชน) 17,503,800 185,540,280.00 3.32

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 1,452,500 477,872,500.00 8.55

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 2,235,893 216,881,621.00 3.88

บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 88,566,870 77,053,176.90 1.38

บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 20,521,629 132,364,507.05 2.37

บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 3,300 1,214,400.00 0.02

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) 17,496,800 135,600,200.00 2.43

บริษัท ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน) 1,739,600 370,534,800.00 6.63

บริษัท อลคูอน จ ำกดั (มหำชน) 462,200 80,653,900.00 1.44

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) 103,649,600 203,153,216.00 3.64

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 7,377,900 70,827,840.00 1.27

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์

บรรจุภณัฑ์

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์

ธุรกิจการเงิน

ธนาคาร

เงินทุนและหลักทรัพย์

ประกันภยัและประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองดื่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ



จ ำนวนหน่วย (หุ้น) มลูคำ่ยตุิธรรม %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 3,444,100 257,446,475.00 4.61

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 20,237,200 127,494,360.00 2.28

บริษัท สมัมำกร จ ำกดั (มหำชน) 37,273,758 62,619,913.44 1.12

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 11,613,800 85,361,430.00 1.53

บริษัท จดักำรและพฒันำทรัพยำกรน ำ้ภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน) 30,226,600 323,424,620.00 5.79

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 20,723,724 315,000,604.80 5.64

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 10,340,800 112,714,720.00 2.02

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั (มหำชน) 9,310,500 267,676,875.00 4.79

บริษัท โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) 1,239,400 232,387,500.00 4.16

บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั (มหำชน) 11,724,100 131,309,920.00 2.35

บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ำกดั (มหำชน) 8,392,700 276,959,100.00 4.96

หุน้สามญั 5,366,928,831.39 96.06

บริษัท ไดนำสตีเ้ซรำมิค จ ำกดั (มหำชน) 55,895,840 38,568,129.60 0.69

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้ 38,568,129.60 0.69

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น. เอ. - บญัชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิง่ 101,990,655.61 1.83

เงินฝากออมทรพัย์ 101,990,655.61 1.83

ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 72,569,991.47 1.30

เงินฝากเพือ่ด าเนินการ 72,569,991.47 1.30

21,761,949.30 0.39
(13,991,726.95) (0.25)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 5,587,827,830.42 100.00

รวม

เงินฝากเพ่ือด าเนินการ

รวม

สนิทรัพย์อ่ืน
หนีส้นิอ่ืน

เทคโนโลยี

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

รวม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

รวม

เงินฝากออมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริการ

พาณิชย์

การแพทย์



  

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 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

(เดมิชื�อ กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ) 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

สาํหรับปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                                      
 

เสนอ ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ  
(เดิมชื,อ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ) 

 
Article I. ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (“กองทนุ”) ซึ�งประกอบด้วย งบดลุ และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที� t1 ธนัวาคม 256u งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส
เงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สาํคญัสาํหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบาย
การบญัชีที�สาํคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี &แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ ณ วนัที� t1 ธันวาคม 
256u ผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ &นสดุวนัเดียวกัน 
โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

Article II. เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทนุตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี & ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

Article III. ข้อมูลอื,น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจําปีนั &น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื�น และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเชื�อมั�นตอ่ข้อมลูอื�น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�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 

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 ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ &นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กองทนุต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื�อง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื &อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบที�ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที�ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกบัผู้บริหารในเรื�องตา่งๆ ที�สาํคญั ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 
 
 
 
 
 

(นางสาวชตุิมา  วงษ์ศราพนัธ์ชยั) 
       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 9622 
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หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

เงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม (ราคาทนุ 5,729,717,822.36 บาท 

ในปี 2561 และ 6,659,376,857.44 บาท ในปี 2560) 3, 7 5,405,496,960.99    7,989,601,259.46    

เงินฝากธนาคาร 6 174,560,647.08       558,204,533.34       

ลกูหนี ้

จากดอกเบีย้ 180,619.62               353,094.54               

จากการขายเงินลงทนุ 21,581,329.68          -                            

จากการขายหนว่ยลงทนุ -                            32,497,445.46          

รวมสินทรัพย์ 5,601,819,557.37    8,580,656,332.80    

หนีส้ิน

เจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 3,566,259.27            72,244,594.67          

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 8 10,130,390.65          15,180,383.90          

หนีส้ินอ่ืน 295,077.03               426,829.76               

รวมหนีส้ิน 13,991,726.95          87,851,808.33          
สินทรัพย์สทุธิ 5,587,827,830.42    8,492,804,524.47    

สินทรัพย์สทุธิ:

ทนุที่ได้รับจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 1,238,684,860.35    1,606,175,734.98    

ก าไรสะสม

บญัชีปรับสมดลุ 3,093,759,782.34    4,654,813,417.72    

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 4 1,255,383,187.73    2,231,815,371.77    
สินทรัพย์สทุธิ 5,587,827,830.42    8,492,804,524.47    

สินทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 45.1109                    52.8759                    

จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หนว่ย) 123,868,486.0304   160,617,573.4811   

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                             



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มลูคา่ยตุิธรรม เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบยีน

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองดื่ม 436,522,731.70          8.08            

บมจ.บางกอกแร้นช์ 17,710,100       68,360,986.00              1.26              

บมจ.หาดทิพย์ 10,259,323       142,604,589.70            2.64              

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 6,634,034         225,557,156.00            4.17              

ธุรกิจการเงนิ

ธนาคาร 299,422,842.50          5.54            

บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 3,826,490         299,422,842.50            5.54              

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 573,345,880.00          10.61          

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 2,130,800         387,805,600.00            7.17              

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 17,503,800       185,540,280.00            3.43              

ประกันภยัและประกันชีวิต 904,171,804.95          16.73          

บมจ.กรุงเทพประกันภยั 1,452,500         477,872,500.00            8.84              

บมจ.เมืองไทยประกันภยั 2,235,893         216,881,621.00            4.01              

บมจ.ไทยรับประกันภยัตอ่ 88,566,870       77,053,176.90              1.43              

บมจ.ไทยรีประกันชีวติ 20,521,629       132,364,507.05            2.45              

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์ 507,349,400.00          9.39            

บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 3,300                1,214,400.00                0.02              

บมจ.อินเตอร์ไฮด์ 17,496,800       135,600,200.00            2.51              

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 1,739,600         370,534,800.00            6.85              

บรรจุภณัฑ์ 80,653,900.00            1.49            

บมจ.อลคูอน 462,200            80,653,900.00              1.49              

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง 203,153,216.00          3.76            

บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค 103,649,600     203,153,216.00            3.76              

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 532,922,178.44          9.86            

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 3,444,100         257,446,475.00            4.76              

บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 20,237,200       127,494,360.00            2.36              

บมจ.สมัมากร 37,273,758       62,619,913.44              1.16              

บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ 11,613,800       85,361,430.00              1.58              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

                 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทนุและตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหน่วย มลูคา่ยตุิธรรม เงินลงทนุ

(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

บริการรับเหมาก่อสร้าง 70,827,840.00            1.31            

บมจ.ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 7,377,900         70,827,840.00              1.31              

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค 323,424,620.00          5.98            

บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 30,226,600       323,424,620.00            5.98              

บริการ

พาณิชย์ 695,392,199.80          12.86          

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 20,723,724       315,000,604.80            5.83              

บมจ.แม็คกรุ๊ป 10,340,800       112,714,720.00            2.09              

บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 9,310,500         267,676,875.00            4.95              

การแพทย์ 363,697,420.00          6.73            

บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 1,239,400         232,387,500.00            4.30              

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า 11,724,100       131,309,920.00            2.43              

เทคโนโลยี

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 276,959,100.00          5.12            

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 8,392,700         276,959,100.00            5.12              

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภณัฑ์ 99,085,698.00            1.83            

บมจ.ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้ 1,153,400         11,245,650.00              0.21              

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 20,146,800       87,840,048.00              1.63              

รวมหุ้นสามัญ 5,366,928,831.39       99.29          

ใบส าคัญแสดงสิทธิ

บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค (DCC-W1) 55,895,840       38,568,129.60              0.71              

รวมใบส าคัญแสดงสิทธิ 38,568,129.60            0.71            

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5,729,717,822.36 บาท) 5,405,496,960.99            100.00            

                 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม เงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

อาหารและเคร่ืองดื่ม 604,395,682.10      7.56            

บมจ.หาดทพิย์ 12,284,923     248,155,444.60       3.11               

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 8,142,634       356,240,237.50       4.46               

ธุรกิจการเงนิ

ธนาคาร 523,051,815.00      6.55            

บมจ.ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 5,910,190       523,051,815.00       6.55               

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 870,709,260.00      10.90          

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 5,264,600       544,886,100.00       6.82               

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 18,844,900     293,980,440.00       3.68               

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 1,965,600       31,842,720.00          0.40               

ประกันภัยและประกันชีวิต 1,463,252,811.60    18.31          

บมจ.กรุงเทพประกันภยั 1,838,500       658,183,000.00       8.24               

บมจ.เมืองไทยประกันภยั 2,473,693       346,317,020.00       4.33               

บมจ.ไทยรับประกันภยัตอ่ 115,006,670   204,711,872.60       2.56               

บมจ.ไทยรีประกันชีวิต 23,094,629     254,040,919.00       3.18               

สินค้าอุตสาหกรรม

ยานยนต์ 654,275,500.00      8.19            

บมจ.กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 6,000              2,448,000.00            0.03               

บมจ.อินเตอร์ไฮด์ 17,669,000     178,456,900.00       2.23               

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2,132,300       473,370,600.00       5.92               

บรรจุภัณฑ์ 120,172,000.00      1.50            

บมจ.อลคูอน 462,200          120,172,000.00       1.50               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของอตุสาหกรรม

ร้อยละของ

ช่ือหลกัทรัพย์ จ านวนหนว่ย มลูคา่ยตุิธรรม เงินลงทนุ

(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง 483,499,016.00      6.05            

บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค 139,739,600   483,499,016.00       6.05               

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 773,719,387.56      9.68            

บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 4,709,400       401,476,350.00       5.02               

บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ 20,237,200     267,131,040.00       3.34               

บมจ.สมัมากร 37,273,758     105,111,997.56       1.32               

ทรัพยากร

พลังงานและสาธารณูปโภค 493,863,480.00      6.18            

บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 39,827,700     493,863,480.00       6.18               

บริการ

พาณิชย์ 1,115,322,227.20    13.96          

บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 36,641,524     469,011,507.20       5.87               

บมจ.แม็คกรุ๊ป 10,696,400     169,003,120.00       2.12               

บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 10,847,900     477,307,600.00       5.97               

การแพทย์ 356,038,200.00      4.46            

บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 1,883,800       356,038,200.00       4.46               

เทคโนโลยี

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 377,386,700.00      4.72            

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 8,480,600       377,386,700.00       4.72               

สินค้าอุปโภคบริโภค

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 153,915,180.00      1.93            

บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 19,360,400     153,915,180.00       1.93               

รวมหุ้นสามัญ 7,989,601,259.46    100.00         

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 6,659,376,857.44 บาท) 7,989,601,259.46    100.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ 2561 2560

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดเ้งินปันผล 249,947,557.32        216,184,884.46        

รายไดด้อกเบ้ีย 726,382.48               927,454.39               

รายไดอ่ื้น 22.47                        25,052.44                 

รวมรายได้ 250,673,962.27        217,137,391.29        

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 8 133,564,838.05        132,484,453.68        

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 2,289,682.87            2,271,162.05            

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 8 8,395,504.02            8,327,594.32            

ค่าสอบบญัชี 71,300.00                 71,500.00                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 243,078.72               513,570.64               

รวมค่าใชจ่้าย 144,564,403.66        143,668,280.69        
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 106,109,558.61        73,469,110.60          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 571,903,520.74        82,880,761.76          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,654,445,263.39)   723,461,637.20        
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,082,541,742.65)   806,342,398.96        

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (976,432,184.04)      879,811,509.56        

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                               



2561 2560
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี
รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 106,109,558.61        73,469,110.60          
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 571,903,520.74        82,880,761.76          
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,654,445,263.39)   723,461,637.20        

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (976,432,184.04)      879,811,509.56        
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 58,295,952.75          4,952,010,338.99    
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (1,986,840,462.76)   (3,112,182,996.03)   

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (1,928,544,510.01)   1,839,827,342.96    
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (2,904,976,694.05)   2,719,638,852.52    
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 8,492,804,524.47    5,773,165,671.95    
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 5,587,827,830.42    8,492,804,524.47    

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 160,617,573.4811   123,847,163.2816   

บวก  หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 1,098,473.4534        98,820,464.9739     

หกั    หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (37,847,560.9041)    (62,050,054.7744)    
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 123,868,486.0304   160,617,573.4811   

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                               



2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (976,432,184.04)      879,811,509.56        
ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุน (642,859,652.37)      (2,297,552,886.13)   
การขายเงินลงทุน 2,144,422,208.19    608,429,108.36        
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 172,474.92               (95,684.05)               
การเพ่ิมข้ึนในลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน (21,581,329.68)        -                            
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน 32,497,445.46          (22,352,443.84)        
การลดลงในเจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -                            (2,683,528.67)          
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (68,678,335.40)        44,891,946.07          
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,049,993.25)          5,298,432.56            
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน (131,752.73)             165,616.78               
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (571,903,520.74)      (82,880,761.76)        
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,654,445,263.39    (723,461,637.20)      
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 1,544,900,623.75    (1,590,430,328.32)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 58,295,952.75          4,952,010,338.99    
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,986,840,462.76)   (3,112,182,996.03)   
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (1,928,544,510.01)   1,839,827,342.96    

เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (383,643,886.26)      249,397,014.64        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 558,204,533.34        308,807,518.70        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 174,560,647.08        558,204,533.34        

บาท

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(เดิมช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                               



2561 2560 2559 2558 2557 2556

ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 52.8759    46.6152    42.7460    43.2987    36.1397    35.0409    

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ* 0.7670      0.5194      0.6728      0.3787      0.3889      0.1968      

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน** 4.5074      0.5901      0.4777      0.4704      1.1598      (0.5128)     

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน** (13.0394)   5.1512      2.7187      (1.4018)     5.6103      1.4148      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (7.7650)     6.2607      3.8692      (0.5527)     7.1590      1.0988      

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 45.1109    52.8759    46.6152    42.7460    43.2987    36.1397    

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) (13.69)       12.43        8.90          (1.40)         14.74        (6.85)         

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 5,587,828 8,492,805 5,773,166 5,848,139 5,343,601 3,551,478 

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 2.03          2.03          2.03          2.04          2.03          2.02          

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวม

ต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%)*** 11.53        4.24          4.66          4.06          5.33          6.71          

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%)**** 39.08        41.06        22.64        23.28        45.88        88.98        

ขอ้มูลเพ่ิมเติม

* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึน

ในระหวา่งปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี

*** รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนและก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุน

**** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง

ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแคพ็

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

(เดมิช่ือ กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสมอลแคพ็)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                               



  

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 
(เดิมชื�อ กองทุนเปิด อเบอร์ดนีสมอลแค็พ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สาํหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

1. ลักษณะของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (“กองทนุ”) จดทะเบียนเป็นกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื'อวันที' 2 มิถุนายน 2548 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชื'อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั) (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทนุ และ
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยมีธนาคารซิตี <แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุประเภทรับซื <อคืนหนว่ยลงทนุโดยไมม่ีกําหนดอายโุครงการ กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหุ้นทนุโดยเฉลี'ย 
ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ  

กองทนุมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เมื'อวนัที' C สงิหาคม 2561 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั เปลี'ยนชื'อเป็น “บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั” 

เมื'อวนัที' 10 กนัยายน 2561 กองทนุได้เปลี'ยนชื'อจากเดิมชื'อ “กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ” เป็น  “กองทนุเปิด อเบอร์ดีน 
สแตนดาร์ด สมอลแค็พ” 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของกองทนุจดัทําขึ <นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความ และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที'ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื'อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไปของ
ประเทศไทย นอกจากนี <งบการเงินได้จดัทําขึ <นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที'กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที' CIJ เรื'อง 
“การบญัชีสาํหรับกิจการที'ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ'งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัทํารายงานในประเทศ ดงันั <นเพื'อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที'ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย กองทนุ
ได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ <นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 



  

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'ออกและปรับปรุงใหม ่

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เริ'มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี กองทนุได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) ที'ออกโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ซึ'งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ <นเพื'อให้มีเนื <อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี'ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี <ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินของกองทนุ 

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบั
ใหม ่ซึ'งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที'มีรอบบญัชีเริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ <นเพื'อให้มีเนื <อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี'ยวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางบญัชีกบัผู้ ใช้
มาตรฐาน 

ซึ'งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมม่ีดงันี < 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื'อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มาใช้เป็นครั <งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 15 รายได้จากสญัญาที'ทํากบัลกูค้า 

ฝ่ายบริหารของกองทนุได้ประเมินแล้วเห็นวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีที'เริ'มใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื'องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 5 ฉบบั ซึ'งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที'มี
รอบบญัชีเริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2563 โดยหลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักลา่วสรุปได้ดงันี < 
มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื'อง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 32 การแสดงรายการเครื'องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 7 การเปิดเผยข้อมลูเครื'องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 9 เครื'องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที'16 การป้องกนัความเสี'ยงของเงินลงทนุสทุธิใน

หนว่ยงานตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 19 การชําระหนี <สนิทางการเงินด้วยตราสารทนุ 

 



  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลกัการเกี'ยวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เครื'องมือทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาทนุตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื'องมือทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี'ยวกบัวิธีการคํานวน
การด้อยคา่ของเครื'องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทนุด้านเครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึ <น และหลกัการเกี'ยวกบั
การบญัชีป้องกนัความเสี'ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเครื'องมือทางการเงิน และเมื'อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี <มีผลบงัคบัใช้ จะทําให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที'มีผลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิ ฝ่ายบริหารของกองทนุอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบตอ่งบการเงินในปีที'เริ'มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่ว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที�สาํคัญ 

 การวดัคา่เงินลงทนุ 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที'กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื <อเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั <งสิ <นที'กองทนุจ่ายเพื'อให้ได้มาซึ'งเงินลงทนุนั <น 

- หลกัทรัพย์ที'เป็นตราสารทนุที'มีตลาดซื <อขายคลอ่งรองรับ แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมโดยใช้ราคาซื <อขายครั <งลา่สดุของวนัที'
วดัคา่เงินลงทนุ 

 กําไรหรือขาดทนุสทุธิที'ยงัไมเ่กิดขึ <นจากการปรับมลูคา่ของเงินลงทนุให้เป็นมลูคา่ยตุิธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุ ณ วนัที'วดั
คา่เงินลงทนุ 

 ราคาทนุของเงินลงทนุที'จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี'ยถ่วงนํ <าหนกั 

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

 เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นบัแตว่นัที'ประกาศจ่ายและมีสทิธิจะได้รับ 

รายได้ดอกเบี <ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที'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   

การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในการจดัทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื'อง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลี'ยนทนัทีเป็นต้นไป 

 

 

 



  

4. กาํไรสะสมต้นปี 

 บาท 

 2561  2560 

รายได้จากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ'มสะสม 2 มิ.ย.48)     
355,536,977.86 

 
   282,067,867.26 

กําไรสทุธิที'เกิดขึ <นจากเงินลงทนุสะสม (เริ'มสะสม 2 มิ.ย.48)     
546,053,991.89 

 
   463,173,230.13 

กําไรสทุธิที'ยงัไมเ่กิดขึ <นจากเงินลงทนุสะสม (เริ'มสะสม 2 มิ.ย.48)  
1,330,224,402.02 

 
   606,762,764.82 

กําไรสะสมต้นปี 2,231,815,371.77  1,352,003,862.21 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

คา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.8725 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0535 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0.1177 ตอ่ปีของมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมลูคา่เพิ'ม 

6. เงนิฝากธนาคาร 

7. ข้อมูลเกี�ยวกับการซื #อขายเงนิลงทุน 

 กองทนุได้ซื <อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ <นสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่รวมเงินลงทนุในตั[วสญัญาใช้เงิน เป็นจํานวนเงิน 
2,787.28-ล้านบาท (ปี 2560-:-จํานวนเงิน 2,905.98-ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 39.08-(ปี-2560-:-ร้อยละ-41.06)       
ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี'ยระหวา่งปี 

 

 

 

 

 บาท  อตัราดอกเบี <ย (%) 

ธนาคาร 2561  2560  2561  2560 

ธนาคารซิตี <แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 72,569,991.47  426,871,773.76  0.05  0.05 

ธนาคารซิตี <แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 101,990,655.61  131,332,759.58  0.50  0.50 

รวมเงินฝากธนาคาร 174,560,647.08  558,204,533.34     



  

 

 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที'สําคญักับบริษัทจัดการ  และกิจการอื'นซึ'งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที'สําคัญดังกล่าว สําหรับปีสิ <นสุดวันที'  31 ธันวาคม 2561 และ 2560                
มีดงัตอ่ไปนี < 

 บาท   

 2561  2560  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 133,564,838.05  132,484,453.68  ตามเกณฑ์ที'ระบใุนหนงัสอืชี <ชวน 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 8,395,504.02  8,327,594.32  ตามเกณฑ์ที'ระบใุนหนงัสอืชี <ชวน 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กองทนุมียอดคงเหลอืที'มีสาระสาํคญักบักิจการที'เกี'ยวข้องกนั ดงันี < 

 บาท 

 2561  2560 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 9,310,652.85  13,986,321.20 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 585,241.01  879,140.15 

9. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงนิ 

 กองทนุไมม่ีนโยบายที'จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที'เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื'อการเก็งกําไรหรือการค้า 

 มลูคา่ยตุิธรรม 

 เนื'องจากสนิทรัพย์และหนี <สนิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั <น อีกทั <งสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดที'แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที'ซื <อขายกันในตลาด ดงันั <น กองทุนเชื'อว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สนิทรัพย์และหนี <สนิทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี <ย 

 เนื'องจากกองทนุลงทนุในตราสารทนุ ความเสี'ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี <ยในท้องตลาดจึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่กองทนุ 

 ความเสี'ยงด้านการให้สนิเชื'อ 

 กองทนุมีความเสี'ยงที'อาจเกิดจากการที'คูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัที'ระบไุว้ในเครื'องมือทางการเงิน เนื'องจาก
กองทนุมีลกูหนี < อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั <น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสยีหายจากการเก็บหนี <  



  

 ความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยน 

 กองทนุไมม่ีสนิทรัพย์หรือหนี <สนิทางการเงินที'เป็นเงินตราตา่งประเทศ  ดงันั <น จึงไมม่ีความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

ความเสี'ยงด้านตลาด 

 กองทนุมีความเสี'ยงด้านตลาดเนื'องจากมีเงินลงทนุในตราสารทนุ ซึ'งผลตอบแทนของเงินลงทนุดงักลา่วขึ <นอยู่กบัความผนั
ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทนุ และตลาดเงิน ซึ'งสภาวะการณ์ดงักลา่วอาจมีผลกระทบด้านบวก
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' 30 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

รายงานชื,อบุคคลที,เกี,ยวข้องที,กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561 
 

 

 

 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ�ง  

 ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2561 
 

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ มีอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ 9.2% 

 ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 
 
 
 
 

รายงานการดาํรงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 

ไมม่ี 

ข้อมลูระหวา่งวนัที� 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561 

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



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 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทุนใช้บริการบุคคลอื�น 

 
โดยตั 	งแตว่นัที� 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ ผา่นทาง MiFID II จึงไมม่ีการรับผลประโยชน์
ตอบแทนเนื�องจากการที�กองทนุใช้บริการบคุคลอื�น (Soft Commission) 
 

 
 
 
 

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


