กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้
แคปปิ ตอล
รายงานประจาปี
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี ้ไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรที่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ รับกำรรับรอง CAC/มีบริ ษัทแม่ดแู ลให้ ทำตำมกฎหมำย

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท Standard Life Aberdeen plc เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึ่งก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 จากการ
ควบรวมกิจการระหว่างบริ ษัท Standard Life plc และ บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc
• บริ ษัท Standard Life plc มีประวัติย้อนหลังกลับไปตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2368 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
(London Stock Exchange) เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2549
• บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 จากการซื ้อกิจการและมีการเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เมื่อปี พ.ศ. 2534
• บริ ษัท Standard Life Investments ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2541 ในฐานะบริ ษัทเอกชนและเป็ นบริ ษัทในเครื อที่มีบริ ษัท Standard
Life Investments (Holdings) Limited เป็ นเจ้ าของ ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทStandard Life plc เช่นกัน
ต่อมาภายหลังการควบรวมกิจการ บริ ษัท Aberdeen Asset Management Plc และบริ ษัท Standard Life Investments Limited รวมถึง
บริ ษัทย่อยทังหมดก็
้
ได้ ร่วมกัน ภายใต้ ชื่อ Aberdeen Standard Investments ในส่วนฐานะบริ ษัทบริ หารจัดการสินทรัพย์ของบริ ษัท
Standard Life Aberdeen plc
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด มีชื่อเดิมคือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
นครธนชโรเดอร์ จากัด ซึ่งจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 และได้ รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 และได้ รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2540 หลังจากนันในปี
้
2545 ได้ ทาการเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด ในปี 2548 Aberdeen
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited ได้ เข้ ามาถือหุ้น 99.99% โดยอเบอร์ ดีนประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารรวม
ทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 57.13 หมื่นล้ านบาท*
*บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2561
ผู้ถอื หุ้น
1. Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
2. อื่น ๆ

99.99%
0.01%

กรรมการของบริษัท
1. นายฮิว ยัง
2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
3. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
4. นายปรกฤษฏ์ พรรคพานิช
5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สารจากบริษัทจัดการ
เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด ขอเรี ยนให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบถึงภาพรวมของตลาดตราสารทุนและ
ตลาดตราสารหนี ้ ในช่วงรอบปี บัญชี ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 รวมถึงแนวโน้ มของตราสารทุนและตราสารหนี ้ ดังนี ้
ภาพรวมและแนวโน้ มตลาดตราสารทุน
เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ ้นตลอดทังปี
้ แต่ในไตรมาสที่สามมีการขยายตัวในอัตราที่ช้าลงโดยปรับเพิ่มขึ ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ วหลังจากที่มีการขยายตัว 4.6% ในไตรมาสที่สองซึ่งทาให้ อตั ราการเติบโตของ GDP ตลอดเก้ าเดือนมาอยู่ที่ 4.3%
ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงตัวเลขคาดการณ์ การเติบโตของ GDP ตลอดทังปี
้ 2561 อยูท่ ี่ 4.4% โดยสาเหตุหลักที่ทาให้ ตวั เลข
ลดลงไปในไตรมาสที่สามมาจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นเพียง 2.6% ซึ่งเติบโตช้ าลง
กว่าเดิม 12.3% เทียบกับในไตรมาสที่ผ่านมาอันเป็ นผลมาจากฐานตัวเลขเดิ ม, แรงกดดันจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและ
จากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าที่ออ่ นแอลง จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาเพิ่มขึ ้นเพียง 1.9% โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจานวนลดลง
หลังจากเกิดอุบตั ิเหตุกบั เรื อท่องเที่ยวที่ภเู ก็ตในเดือนกรกฎาคมและนักท่องเที่ยวชาวรั สเซียที่ลดลงเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลก (2018
FIFA World Cup) ส่วนในด้ านดีนนั ้ ตัวเลขการบริ โภคภาคเอกชนขยายตัว 5% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ วซึ่งนับว่าเติบโตสูงสุดในช่วง 22 ไตร
มาสที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เห็นได้ จากยอดขายรถยนต์สว่ นบุคคลที่แข็งแกร่ ง การลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ ้นจากการลงทุนก่อสร้ างที่
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น ในขณะที่การใช้ จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ ้น 8.6% จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาและรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ ้น อัตรา
เงินเฟ้ อทัว่ ไปในไตรมาสที่สามอยูท่ ี่ระดับ 1.5% ซึง่ เร่งตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนและในไตรมาสที่ผา่ นมาเนื่องจากราคาน ้ามันที่
สูงขึ ้นเป็ นสาเหตุหลัก อัตราเงินเฟ้ อพื ้นฐานทรงตัวอยู่ที่ 0.8% ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ระดับ
1.5% เนื่องจากเห็นว่าระดับปั จจุบนั มีความเหมาะสมต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวมแต่ก็เห็นได้ วา่ คณะกรรมการเริ่ มดาเนินนโยบายที่
เข้ มงวดมากขึ ้น
จากปั จจัยภายนอกยังคงกดดันและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่มีการชะลอตัวแต่ก็คาดว่าการเติบโตน่าจะกลับมาดี
เหมือนเดิมในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี นีเ้ นื่องจากรั ฐบาลมีการใช้ มาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นการบริ โภคและดึงดูดนัก ท่องเที่ยว
แนวโน้ มสาหรับปี 2562 น่าจะยังเหมือนเดิมเนื่องจากการบริ โภคในภาคเอกชนยังคงเดินหน้ าเติบโตต่อไปและการลงทุนภาครัฐที่ปรับตัวดี
ขึ ้นในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองกาลังดีขึ ้นเนื่องจากคาดว่าจะมีการเลือกตังทั
้ ว่ ไปภายในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2562 หลังจากที่ศาล
พิจารณาแล้ วว่ากฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการเลือกตังเป็
้ นไปโดยชอบตามรั ฐธรรมนูญเพื่อให้ พระมหากษัตริ ย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยต่อไป รัฐบาลได้ ออกมากล่าวว่าจะยกเลิกข้ อห้ ามในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองตังแต่
้ เดือนธันวาคมเป็ นต้ นไปเพื่อเป็ นการ
ปูทางไปสูก่ ารเลือกตังอย่
้ างเร็ วภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์
ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวดีขึ ้นอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนแตะระดับสูงสุดที่ 1,851.51
ตามแนวโน้ มทางเศรษฐกิจที่ดีในประเทศและการปรับตัวเพิ่มขึ ้นของตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับสงครามทางก ารค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและความท้ าทายในตลาดเกิดใหม่สง่ ผลให้ ตลาดหุ้นทัว่ โลกปรับลดลงและทาให้ ดชั นีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยปรับตัวเพิ่มขึ ้นเพียง 4.01% ในรูปสกุลเงินท้ องถิ่นในช่วงปี งบประมาณที่ผา่ นมา (2 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561) ค่าเงินบาทก็

มีความผันผวนและแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ โดยปรับมาอยู่ที่ระดับ 32.29 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงปลายเดือนกันยายนจาก
เดิมที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์ ในปี ที่ผา่ นมา
เรายังคงลงทุนในพอร์ ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนออกไปอย่างเหมาะสม, ถือครองหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพซึ่งจะให้
ผลตอบแทนที่มนั่ คงและสม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ผนั ผวน เรายังคงจะเพิ่มการถือครองหลักทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพในราคา
ที่สมเหตุสมผล โดยในช่วงที่เราทาการทบทวนนี ้ เราได้ เพิ่มการถือครองหุ้นของ ปตท. (PTT) ซึง่ เป็ น บริ ษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สดุ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้เรายังได้ มีสว่ นร่วมในการเป็ นผู้ลงทุนหลักในหุ้น IPO ของบริ ษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่ก่อตังมาช้
้ านานและเป็ นบริ ษัทที่ทาธุรกิจด้ านเครื่ องดื่มชูกาลังและผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ สว่ นตัว (personal care) ที่เป็ นที่
ยอมรับกันดี การประเมินมูลค่าของพอร์ ตการลงทุนในปั จจุบนั ตามปี งบประมาณ 2562 มีอตั ราส่วนราคาต่อกาไร (price-to-earnings) อยู่
ที่ 14.2 เท่าผนวกกับงบดุลที่แข็งแกร่ งโดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt to equity) เฉลี่ยอยู่ที่ 49.12% อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ (return on equity and assets) ยังอยู่ในระดับสูงรวมทังอั
้ ตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล
ในอดีตที่ 3.4% ซึง่ น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่ต่าและจากการมองหาอัตราผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมและแนวโน้ มตลาดตราสารหนี ้

สถานการณ์โดยรวมของตลาดตราสารหนี ้ไทยถือเป็ นความท้ าทาย อัตราผลตอบแทนโดยส่วนใหญ่ขยับเพิ่มขึ ้นมาตลอดทังปี
้ ซึ่ง
เห็นได้ จากกราฟข้ างบน จะเห็นว่าเส้ นอัตราผลตอบแทนของประเภทอายุสนหรื
ั ้ อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ ้นเร็ วกว่าประเภทอายุ
อื่นๆ ซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องโดยตรงจากตลาดซึ่งคาดเดาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยใกล้ จะถึงเวลาที่จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยแม้ ว่าอัตราเงิน
เฟ้ อยังคงต่ามากและยังคงวนเวียนอยู่ใ นกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางระดับต่า (1% - 4%) แต่ก็มี ความจาเป็ นที่ต้องสร้ างขี ด
ความสามารถในการดาเนินนโยบายทางการเงิน (Policy Space) และในขณะเดียวกันก็ จะช่วยบรรเทาพฤติกรรมการมองหาอัตรา
ผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งเป็ นสาเหตุหลักในการปรับนโยบายทางการเงินเพื่อให้ เข้ าสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะช้ าหรื อเร็ วก็ตาม พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอายุยาวได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่ามีความผันผวนน้ อยกว่าถ้ าหากมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยภายในประเทศในไม่ช้านี ้และการปรับ
เพิ่มขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดปี 2561 ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ อตั ราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยประเภทอายุ 10 ปี ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเภทอายุ 10 ปี ของรั ฐบาลสหรัฐฯ นับตังแ
้ ต่ต้นปี มา
เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ยังไม่เคยเกิดขึ ้นมาเลยนับตังแต่
้ ปี 2546 เป็ นต้ นมา เราเชื่อว่ามีเหตุผลสาคัญอยู่สองประการนัน่ ก็คือ ข้ อแรก ม าจาก
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในช่วงการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยในปี 2561 จาก 1.5% ไปเป็ น 2.25% ในขณะที่อตั ราดอกเบี ้ยนโยบายขอ ง

ไทยยังคงเดิมอยู่ที่ 1.5% ข้ อที่สองเกิดจากการไหลเข้ าของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ ามาในตลาดพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่องโดยมี
มูลค่าเฉลีย่ ประมาณ 7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2561 ซึง่ เป็ นการช่วยปกป้องอัตราผลตอบแทนภายในประเทศ
ถ้ าหากมองไปข้ างหน้ า เชื่อว่าการปรับเพิ่มขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรไม่มากนักเนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนในปั จจุบนั ก็มีการปรับเพิ่มขึ ้นไปประมาณ 0.25 – 0.50% อยู่แล้ ว เรามองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ปรับเพิ่มขึ ้นเกิน
กว่า 0.50% ในระยะหกเดือนข้ างหน้ านี ้
สุดท้ ายนี ้บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจเลือกบริ ษัท
เป็ นผู้จดั การการลงทุนของท่านตลอดมา และบริ ษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้ อมูลกองทุนที่บริ ษัทนาเสนอนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ การลงทุนของ
ท่าน
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนใน หรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งทุน และตรำสำรแห่งหนี ้ ทังนี
้ ้ผู้จดั กำรกองทุนสำมำรถปรับ
กลยุทธ์ ก ำรลงทุน ให้ เหมำะสมกับ สภำวกำรณ์ ใ นขณะนัน้ โดยกำรลงทุน ในตรำสำรแห่ง ทุน จะมุ่ง เน้ น
หลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ มและปั จจัยพื ้นฐำนดี สำหรับกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้ จะลงทุนทังทำงภำครั
้
ฐบำล
ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน และหลักทรัพย์หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัท
จัดกำรจะลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงคุณภำพและ
ควำมมัน่ คงของสถำบันที่ออกตรำสำรนันๆ
้ และผลตอบแทนที่จะได้ รับกับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้น เพื่อสร้ ำง
ผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทุนและคำนึงถึงควำมเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นเป็ นสำคัญ

นโยบายเงินปั นผล

จ่ำยเงินปั นผลอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม และ
30 กันยำยน ของทุกปี และ/หรื อช่วงเวลำที่บริ ษัทจัดกำรเห็นสมควรที่จะจ่ำยเพิ่ม ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ
90 ของกำไรสุทธิ หรื อกำไรสะสม เมื่อโครงกำรมีกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผล หรื อมีกำไรสะสม
จนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลนันแล้
้ วแต่กรณี

ประวัติการจ่ ายปั นผล
ครัง้
ที1่

วันที่จ่ายปั น
ผล 46
15 ต.ค.

จานวน(บาทต่ อหน่ วย)

ครัง้ ที่

วันที่จ่ายปั นผล จานวน(บาทต่ อหน่ วย)

1.7000

13

22 ส.ค. 54

1.0300

2

4 พ.ค. 47

0.8100

14

20 ม.ค. 55

0.4800

3

3 พ.ค. 48

1.6000

15

20 เม.ย. 55

1.0700

4

4 พ.ย. 48

0.8797

16

19 ต.ค. 55

1.0600

5

2 พ.ค. 49

1.3121

17

23 เม.ย. 56

1.1500

6

18 เม.ย. 50

0.2627

18

20 ต.ค. 57

0.7400

7

17 ส.ค. 50

1.3969

19

22 เม.ย. 59

0.3500

8

17 ก.ย. 52

0.7678

20

20 ต.ค. 59

0.1100

9

16 ต.ค. 52

0.5300

21

24 เม.ย. 60

0.3300

10

16 เม.ย. 53

0.8400

20 ต.ค. 60

0.3900

11

19 ต.ค. 53

2.0900

22
23
23

24 เม.ย. 61

0.3400

12

19 เม.ย. 54

0.1100

รวม

19.3492

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล

ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ ในฐำนะผู้ดแู ลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
อันมี บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้จัดตัง้ และจัดกำรกองทุน ได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ดูแล
ผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่ำว สำหรับรอบระยะเวลำ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 แล้ วนัน้
ธนำคำร ฯ ได้ จดั ทำรำยงำนฉบับนี ้ขึ ้นบนพื ้นฐำนของแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับ ณ วันที่ในจดหมำยนี ้ โดยเชื่อว่ำเชื่อถือได้ แต่ธนำคำรไม่
รับรองควำมถูกต้ องหรื อควำมสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่ำว และขอสงวนสิทธิในควำมรับผิดชอบต่อควำมผิดพลำด ควำมละเลย (รวมไปถึง
ควำมรั บผิดชอบต่อบุคคลที่สำม) อย่ำงชัดแจ้ ง ไม่มีกำรรั บประกันว่ำเหตุกำรณ์ หรื อผลลัพธ์ ในอนำคตจะตรงกันกับรำยงำนดังกล่ำว
ธนำคำรฯ กรรมกำร พนักงำน หรื อตัวแทนของธนำคำรไม่รับประกันใดๆต่อกำรจ่ำยคืนเงินทุน กำรกระทำกำร หรื อกำรแจกจ่ำยกองทุน
และไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยที่เป็ นผลมำจำกกำรกระทำ หรื อกำรละเลยที่เกิดขึ ้นอันเกี่ยวข้ องกับรำยงำนฉบับนี ้
ธนำคำรฯ เห็นว่ำบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรจัดกำร โดย
ถูกต้ องตำมที่ควรตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และภำยใต้ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง

(คุณกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ)์
Citibank N.A.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สำขำกรุงเทพฯ
18 ธันวำคม 2561

ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 28 กันยำยน 2561

มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ 351,347,725.62 บำท

รอบระยะเวลา

อัตราผลตอบแทนสุทธิ

ตัวชีว้ ัด

ตังแต่
้ ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตังแต่
้ จดั ตัง้ (8 พ.ค. 46)

3.50%
7.07%
1.63%
5.14%
6.64%
3.95%
10.66%
11.17%

1.98%
7.16%
0.49%
5.51%
7.60%
5.22%
8.19%
7.50%

มูลค่ำหน่วยลงทุน 8.2389 บำท/ หน่วย

ความผันผวนของ ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
0.41%
0.45%
0.41%
0.46%
0.43%
0.48%
6.28%
6.66%
5.88%
6.80%
6.26%
7.40%
11.06%
11.18%
11.18%
10.99%

อัตราเฉลี่ยต่ อปี สาหรับผลการดาเนินงานที่แสดงในช่ วงเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
ที่มำ: บลจ. อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ
ตัวชี ้วัด - 65% SET TRI, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบำลของสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนี
พันธบัตรรัฐบำลระยะสันของสมำคมตลำดตรำสำรหนี
้
้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีห้ นุ กู้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับน่ำลงทุน
(BBB ขึ ้นไป) ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
ตัวชี ้วัดก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 คือ 50% SET Index, 25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบำลของสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยและ25%
อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกเฉลีย่ ประเภทบุคคลธรรมดำวงเงิน 1 ล้ ำนบำท ระยะเวลำ 1 ปี ของธนำคำรพำณิชย์ 3 แห่ง (BBL KBANK และ SCB)
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องที่ผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำน
ในอนำคต
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมของสมำคม
บริ ษัทจัดกำรลงทุน
กองทุนนี ้ไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรที่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศ
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
ค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ**

4,371,960.79

1.07

ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

131,158.82

0.03

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

437,196.10

0.11

-

0.00

ค่ำตรวจสอบบัญชี

61,400.00

0.02

ค่ำลงประกำศในหนังสือพิมพ์

77,797.70

0.02

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ

31,710.04

0.01

5,111,223.45

1.26

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ค่ำที่ปรึกษำกำรลงทุน

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด*

*ไม่รวมค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ แต่ได้ รวมภำษี มลู ค่ำเพิม่ แล้ ว
**มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ 407,637,403.74 บำท

ค่ านายหน้ า
สำหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561
ชื่อบริษัทนายหน้ า

จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของค่ านายหน้ าทัง้ หมด

บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

93,947.98
92,764.40
89,990.86

19.29
19.04
18.47

บริ ษัท ยูบีเอส เอจี จำกัด

69,792.00

14.32

บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

60,063.97

12.33

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

40,390.73

8.29

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)

36,950.63

7.58

3,312.73

0.68

487,213.30

100.00

บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
รวมค่ านายหน้ าทัง้ หมด

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหน่วย จำนวนมูลค่ำที่
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(หุ้น)
ตรำไว้
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัท บำงกอกแร้ นช์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท กรุงไทยคำร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหำชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บริ ษัท อินเตอร์ ไฮด์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ จำกัด (มหำชน)
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท ไดนำสตี ้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหำชน)
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำยุติธรรม

%

407,800
137,813

2,324,460.00
5,650,333.00

0.66
1.61

27,500
50,700
70,900
42,100
63,190

5,775,000.00
10,951,200.00
5,335,225.00
6,272,900.00
5,292,162.50

1.64
3.12
1.52
1.79
1.51

46,100
237,200

9,634,900.00
3,036,160.00

2.74
0.86

33,659
1,089,120
434,075

11,814,309.00
1,187,140.80
3,559,415.00

3.36
0.34
1.01

522,100
32,100

5,064,370.00
8,313,900.00

1.44
2.37

1,671,800
29,466
23,100
182,400

4,346,680.00
7,366,500.00
10,302,600.00
6,885,600.00

1.24
2.10
2.93
1.96

127,600
456,300
666,700

10,590,800.00
4,745,520.00
7,667,050.00

3.01
1.35
2.18

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหน่วย จำนวนมูลค่ำที่
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(หุ้น)
ตรำไว้
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท บ้ ำนปู เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บ้ ำนปู จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวันออก จำกัด(มหำชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ ำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
บริการ
พาณิชย์
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เมก้ ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหำชน)
การแพทย์
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชกำร จำกัด(มหำชน)
บริ ษัท โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
เทคโนโลยี
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหำชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)
รวม หุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น
บริ ษัท ไดนำสตี ้เซรำมิค จำกัด (มหำชน)
รวม ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทีจ่ ะซื ้อหุน้

มูลค่ำยุติธรรม

%

210,308
381,513
468,900
30,300
66,000
106,000

5,520,585.00
7,286,898.30
5,157,900.00
7,150,800.00
10,230,000.00
5,750,500.00

1.57
2.07
1.47
2.04
2.91
1.64

719,117
85,500

11,362,048.60
3,184,875.00

3.23
0.91

321,900
35,500

8,208,450.00
6,603,000.00

2.34
1.88

126,000

4,977,000.00

1.42

65,600

13,185,600.00
224,733,882.20

3.75
63.97

731,280

782,469.60
782,469.60

0.22
0.22

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหน่วย จำนวนมูลค่ำที่
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(หุ้น)
ตรำไว้
พันธบัตรรัฐบาล
LB191A
LB196A
LB198A
LB19DA
LB213A
LB21DA
LB226A
LB233A
LB236A
LB244A
LB25DA
LB267A
LB26DA
LB27DA
LB283A
LB28DA
LB296A
LB316A
LB326A
LB366A
LB446A
LB466A
LB666A
LBA37DA
รวม พันธบัตรรัฐบาล

2,000
4,000
2,000
2,000
2,500
6,000
3,000
2,500
1,000
1,500
1,500
1,500
500
1,500
1,500
1,000
5,000
1,000
2,500
1,000
3,000
1,000
1,000
5,250

2,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
5,250,000.00
53,750,000.00

มูลค่ำยุติธรรม
2,048,490.98
4,108,112.52
2,079,508.28
2,118,331.30
2,806,464.90
6,350,478.60
2,981,658.87
2,847,203.81
1,069,770.20
1,697,724.59
1,644,921.35
1,896,941.21
484,165.42
1,611,426.08
1,865,296.32
1,012,909.53
5,971,512.30
1,075,145.27
2,698,222.98
1,032,586.56
3,675,091.32
911,781.94
1,071,489.09
5,938,236.05
58,997,469.47

%
0.58
1.17
0.59
0.60
0.80
1.81
0.85
0.81
0.30
0.48
0.47
0.54
0.14
0.46
0.53
0.29
1.70
0.31
0.77
0.29
1.05
0.26
0.30
1.69
16.79

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหน่วย
จำนวนมูลค่ำที่
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(หุ้น)
ตรำไว้
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
BOT192A
CB18D20A
CB19124A
CB19214A
CB19328A
รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกู้
AWN235A
BAY217A
BDMS202A
BEC225A
CENTEL218A
CENTEL229A
CPN218A
CPNREIT218A
EB209A
EB239A
FPHT213A
GLOW259A
HMPRO204A
ICBCT289A
MBTH18DA
MBTH199A
MINT205A
SCCC205A
UOBT213A
รวม หุน้ กู้

มูลค่ำยุติธรรม

4,000 4,000,000.00 4,007,189.92
5,000 5,000,000.00 4,985,167.40
5,000 5,000,000.00 4,978,433.80
5,000 5,000,000.00 4,972,808.95
10,000 10,000,000.00 9,924,497.70
29,000,000.00 28,868,097.77
AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AA-/ทริส เรทติ ้ง
A/ทริส เรทติ ้ง
A/ทริส เรทติ ้ง
A/ทริส เรทติ ้ง
AA/ทริส เรทติ ้ง
AA/ทริส เรทติ ้ง
AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AA-/ทริส เรทติ ้ง
AA-/ทริส เรทติ ้ง
A+/ทริส เรทติ ้ง
AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
A/ทริส เรทติ ้ง
A(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)
AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
3,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

2,000,000.00 1,994,781.72
1,000,000.00
996,474.82
1,000,000.00 1,007,343.20
2,000,000.00 2,012,976.98
1,000,000.00
998,253.75
1,000,000.00 1,011,466.66
1,000,000.00 1,000,411.52
1,000,000.00 1,001,595.23
2,000,000.00 2,062,172.35
1,000,000.00 1,003,502.90
2,000,000.00 1,995,433.34
3,000,000.00 3,109,278.42
1,000,000.00 1,013,579.32
2,000,000.00 1,994,243.46
1,000,000.00 1,008,420.81
1,000,000.00 1,001,195.76
1,000,000.00 1,021,811.47
1,000,000.00 1,012,026.06
2,000,000.00 1,994,179.72
27,000,000.00 27,239,147.49

%
1.14
1.42
1.42
1.42
2.82
8.22
0.57
0.28
0.29
0.57
0.28
0.29
0.28
0.29
0.59
0.29
0.57
0.88
0.29
0.57
0.29
0.28
0.29
0.29
0.57
7.76

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จำนวนหน่วย จำนวนมูลค่ำที่
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
(หุ้น)
ตรำไว้
เงินฝากออมทรัพย์
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝำกโกลด์เซฟวิง่
รวม เงิ นฝากออมทรัพย์
เงินฝากเพื่อดาเนินการ
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝำกเพื่อดำเนินกำร
รวม เงิ นฝากเพือ่ ดาเนิ นการ
สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น
รวมทรัพย์ สินสุทธิ

มูลค่ำยุติธรรม
1,028,989.32
1,028,989.32

%
0.29
0.29

7,905,790.19
2.25
7,905,790.19
2.25
2,203,362.90
0.63
(420,702.77) (0.12)
351,338,506.17 100.00

สัญลักษณ์ และนิยามอันดับเครดิต
ทริสเรทติง้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนี ้ระยะกลำงและระยะยำวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่ มจำก AAA ซึง่
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับต่ำสุด โดยตรำสำรหนี ้ระยะกลำงและยำวมีอำยุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์ มี
ควำมหมำยดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสี่ยงต่ำที่สุด บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงิ นต้ นในเกณฑ์ สงู สุด และได้ รับ
ผลกระทบน้ อยมำกจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
AA มีควำมเสี่ยงต่ำมำก บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงิ นต้ นในเกณฑ์สงู มำก แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกกำร
เปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A มีควำมเสี่ยงในระดับต่ำ บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ สูง แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกกำร
เปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่ำ
BBB มีควำมเสีย่ งในระดับปำนกลำง บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีควำมอ่อนไหวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่ำ
BB มีควำมเสี่ยงในระดับสูง บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ำกว่ำระดับปำนกลำง และจะได้ รับ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ ค่อนข้ ำงชัดเจน ซึง่ อำจส่งผลให้ ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้อยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B มีควำมเสีย่ งในระดับสูงมำก บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ำ และอำจจะหมดควำมสำมำรถหรื อ
ควำมตังใจในกำรช
้
ำระหนี ้ได้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
C มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระหนี ้สูงที่สดุ บริ ษัทไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตำมกำหนดอย่ำงชัดเจน โดย
ต้ องอำศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออำนวยทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ อย่ำงมำกจึงจะมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ได้

D เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภำวะผิดนัดชำระหนี ้ โดยผู้ออกตรำสำรหนี ้ไม่สำมำรถชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตำมกำหนด
อันดับเครดิตจำก AA ถึง C อำจมีเครื่ องหมำยบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้ ำย เพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับเครดิตภำยใน
ระดับเดียวกัน
ฟิ ทช์ เรทติง้
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA(tha)
'AAA' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศไทยซึง่ กำหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
นี ้จะมอบให้ กบั อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีควำมเสีย่ ง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นในประเทศไทย และโดย
ปกติแล้ วจะกำหนดให้ แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรื อค ้ำประกันโดยรัฐบำล
AA(tha)
'AA' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นในประเทศไทยโดยระดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของตรำสำรทำงกำรเงินขันนี
้ ้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรหนี ้อื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งสุดของประเทศไทยเพีย ง
เล็กน้ อย
A(tha)
'A' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์หรื อสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ได้ ตรงตำมกำหนดของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี ้
มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่ำ
BBB(tha)
'BBB' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันปำนกลำงเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี มีควำมเป็ นไปได้ มำกว่ำ
กำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์หรื อสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ได้ ตรงตำมกำหนดเวลำของตรำ
สำรทำงกำรเงินเหล่ำนี ้มำกกว่ำตรำสำรหนี ้อื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่ำ
BB(tha)
'BB' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำร
เหล่ำนี ้ภำยในประเทศนันๆ
้ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหนึง่ และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้คืนตำมกำหนดเวลำจะมีควำมไม่แน่นอนมำก
ขึ ้นตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ
B(tha)
'B' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันต
้ ่ำอย่ำงมีนยั สำคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี ้อื่นๆในประเทศไทย กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของตรำสำรหนี ้และข้ อผูกพันทำงกำรเงินยังคงเป็ นไปได้ ในปั จจุบนั แต่ควำมมัน่ คงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่ำนัน้ และควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี ้ตำมกำหนดอย่ำงต่อเนื่องนันไม่
้ แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั สภำวะที่เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี ้แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่ อถือขันต
้ ่ำมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรหนี ้อื่นในประเทศไทย
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันทำงกำรเงินขึ ้นอยู่กบั สภำวะที่เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเพียงอย่ำง
เดียว
D(tha)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี ้ จะถูกกำหนดให้ สำหรับองค์กรหรื อตรำสำรหนี ้ซึง่ กำลังอยูใ่ นภำวะผิดนัดชำระหนี ้ในปั จจุบนั

อันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถขันสู
้ งสุดในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมกำหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำ
สำรอื่นๆ ในประเทศไทยภำยใต้ อนั ดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับควำมน่ำเชื่อถือนี ้จะมอบให้ สำหรับ
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีควำมเสี่ยง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ วจะกำหนด
ให้ กบั ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรื อค ้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่กำหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมกำหนดเวลำในระดับที่นำ่ พอใจเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำร
หนี ้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่
สูงกว่ำ
F3(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำในระดับปำนกลำงเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ ออก
ตรำสำรอื่นหรื อตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ดังกล่ำวจะมีควำมไม่แน่นอนมำกขึ ้นไปตำม
ควำมเปลียนแปลงในทำงลบในระยะสันมำกกว่
้
ำตรำสำรที่ได้ รับกำรจัดกำรจัดอันดับที่สงู กว่ำ
B(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำ
สำรอื่นใประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ดังกล่ำวจะไม่แน่นอนมำกขึ ้นตำมกำรเปลียนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเงินในทำงลบ
ระยะสัน้
C(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำ
สำรอื่นในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันทำงกำรเงินขึ ้นอยู่กบั สภำวะที่เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้
D(tha)
แสดงถึงกำรผิดนัดชำระหนี ้ที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ วหรื อกำลังจะเกิดขึ ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ ต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออกจำกกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่ องหมำย “+” หรื อ “-” อำจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ
เพื่อ แสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ำเชื่อถือขันหลั
้ ก ทังนี
้ ้ จะไม่มีกำรระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ ำยดังกล่ำวสำหรับ
อันดับควำมน่ำเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรื ออันดับที่ต่ำกว่ำ “CCC(tha)” สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำว และจะไม่มีกำรระบุ
สัญลักษณ์ตอ่ ท้ ำยดังกล่ำวสำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระยะสัน้ นอกเหนือจำก “F1(tha)”
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือจะถูกใช้ เพื่อแจ้ งให้ นกั ลงทุนทรำบว่ำมี
ควำมเป็ นไปได้ ที่จะมีกำรเปลีย่ นแปลงอันดับควำมน่ำเชื่อถือและแจ้ งแนวโน้ มทิศทำงของกำรเปล่ยนแปลงดังกล่ำว สัญญำณดังกล่ำวอำจ
ระบุเป็ น “สัญญำณบวก” ซึ่งบ่งชี ้แนวโน้ มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ สงู ขึ ้น “สัญญำณลบ” จะบ่งชี ้แนวโน้ มในกำรปรั บอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือให้ ต่ำลง หรื อ “สัญญำณวิวฒ
ั น์” ในกรณีที่อนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออำจจะได้ รับกำรปรับขึ ้นปรับลงหรื อคงที่ โดยปกติ
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ สำหรับช่วงระยะเวลำสันๆ
้

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุ นไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน)

Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
A1(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch)
Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch)

AA+(Fitch)
A(Tris)
AA+(Fitch)
AAA(Fitch)

ข้ อมูล ณ 30 กันยำยน 2561

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล)
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล)
ความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้ วย งบดุล และงบ
ประกอบรำยละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 งบกำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ ำพเจ้ ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ ำงต้ นนี ้แสดงฐำนะกำรเงินของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล ณ วันที่ 30 กันยำยน
2561 ผลกำรดำเนินงำน กำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ กระแสเงินสด และข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตอ่ กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ข้ ำพเจ้ ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกองทุนตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ ำน
จรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดเหล่ำนี ้ ข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน และรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนประจำปี นัน้ ข้ ำพเจ้ ำคำดว่ำข้ ำพเจ้ ำจะได้ รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีควำมเห็น
ของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ให้ ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่นควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำที่เกี่ ยวเนื่อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้ อมูลอื่นมีควำมขัดแย้ งที่ มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู้ ที่ได้ รับจำก
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ หรื อปรำกฏว่ำข้ อมูลอื่นมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ เมื่อข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำน
รำยงำนประจำปี หำกข้ ำพเจ้ ำสรุ ปได้ ว่ำมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำต้ องสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวกับ
ผู้บริ หำรเพื่อให้ ผ้ บู ริ หำรดำเนินกำรแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี ้โดยถูกต้ องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผ้ บู ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผู้บริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้
เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้ นแต่ผ้ บู ริ หำรมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของ
ข้ ำพเจ้ ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มอี ยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อ ข้ อเท็จจริ งอำจเกิด
จำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อ
ทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบกำรเงินจำกกำรใช้ งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ ำพเจ้ ำได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ ำพเจ้ ำรวมถึง

ระบุและประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้ และ
ได้ หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ควำมเสีย่ งที่ไม่
พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งที่เกิดจำกข้ อผิดพลำด
เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตังใจละเว้
้
นกำรแสดงข้ อมูล
กำรแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตำมข้ อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

ทำควำมเข้ ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในขอกองทุน

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผ้ บู ริ หำรใช้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทำขึ ้นโดยผู้บริ หำร

สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริ หำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดข้ อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกองทุนในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำได้ ข้อสรุปว่ำ
มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำต้ องกล่ำวไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำโดยให้ ข้อสังเกตถึงกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำจะเปลีย่ นแปลง
ไป ข้ อสรุปของข้ ำพเจ้ ำขึ ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ ำพเจ้ ำ
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้ กองทุนต้ องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนือ้ หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้ มีกำรนำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตำมที่ควรหรื อไม่
ข้ ำพเจ้ ำได้ สื่อสำรกับผู้บริ หำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้ วำงแผนไว้ ปร ะเด็นที่มี
นัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ ำพเจ้ ำได้ พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบ
ของข้ ำพเจ้ ำ
(นำงสำวชุติมำ วงษ์ ศรำพันธ์ชยั )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9622
บริ ษัท พีวี ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกำยน 2561

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
หมำยเหตุ

2561

2560

สินทรัพย์
เงินลงทุนตำมมูลค่ำยุติธรรม (รำคำทุน 283,502,549.48 บำท
ในปี 2561 และ 502,095,482.02 บำท ในปี 2560)
เงินฝำกธนำคำร
ลูกหนี ้
จำกดอกเบี ้ย
จำกกำรขำยเงินลงทุน
จำกกำรขำยหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี ้สิน
เจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อเงินลงทุน
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินอื่น
รวมหนี ้สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนที่ได้ รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
กำไร(ขำดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขำดทุนสะสมจำกกำรดำเนินงำน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นปี (หน่วย)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

3, 7
6

8

4

339,821,319.34

588,486,246.10

8,934,779.51

19,208,838.19

802,069.83
2,201,040.26
351,759,208.94

1,232,075.63
2,254,883.17
4,987.53
611,187,030.62

410,374.57
10,328.20
420,702.77
351,338,506.17

1,263,250.71
668,023.07
19,171.37
1,950,445.15
609,236,585.47

426,447,211.93

711,971,961.05

213,797,299.51
(288,906,005.27)
351,338,506.17

164,988,097.76
(267,723,473.34)
609,236,585.47

8.2387
42,644,721.1567

8.5570
71,197,196.0720

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้ กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอำยุ

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
บมจ.บำงกอกแร้ นช์
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.กรุงไทยคำร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส
ประกันภัยและประกันชีวติ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.อินเตอร์ ไฮด์
บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

อัตรำ

จำนวนหุ้น/

ดอกเบี ้ย

เงินต้ น

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

(หน่วย/บำท)

(บำท)

407,800
137,813

ร้ อยละของ
มูลค่ำเงิน
ลงทุน

2,324,460.00
5,650,333.00
7,974,793.00

0.68
1.66
2.34

27,500 5,775,000.00
50,700 10,951,200.00
70,900 5,335,225.00
42,100 6,272,900.00
63,190 5,292,162.50
33,626,487.50

1.70
3.22
1.57
1.85
1.56
9.90

46,100
237,200

9,634,900.00
3,036,160.00
12,671,060.00

2.84
0.89
3.73

33,659 11,814,309.00
1,089,120 1,187,140.80
434,075 3,559,415.00
16,560,864.80

3.48
0.35
1.05
4.88

522,100
32,100

5,064,370.00
8,313,900.00
13,378,270.00

1.49
2.45
3.94

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้ กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอำยุ

อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ.ไดนำสตี ้เซรำมิค
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
บมจ.ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ ำส์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้ ำนปู
บมจ.บ้ ำนปู เพำเวอร์ จำกัด
บมจ.จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ้ำภำคตะวันออก
บมจ.ผลิตไฟฟ้ ำ
บมจ.ปตท.
บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
บริการ
พาณิชย์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ.เมก้ ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์
การแพทย์
บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชกำร
บมจ.โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

อัตรำ
ดอกเบี ้ย
(%)

จำนวนหุ้น/
เงินต้ น
(หน่วย/บำท)

มูลค่ำยุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ำเงินลงทุน

(บำท)

1,671,800 4,346,680.00
23,100 10,302,600.00
29,466 7,366,500.00
182,400 6,885,600.00
28,901,380.00

1.28
3.03
2.17
2.03
8.51

127,600 10,590,800.00
456,300 4,745,520.00
666,700 7,667,050.00
23,003,370.00

3.12
1.40
2.26
6.78

381,513 7,286,898.30
210,308 5,520,585.00
468,900 5,157,900.00
30,300 7,150,800.00
106,000 5,750,500.00
66,000 10,230,000.00
41,096,683.30

2.14
1.62
1.52
2.10
1.69
3.01
12.08

719,117 11,362,048.60
85,500 3,184,875.00
14,546,923.60

3.34
0.94
4.28

321,900
35,500

2.42
1.94
4.36

8,208,450.00
6,603,000.00
14,811,450.00

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้ กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอำยุ

อัตรำ
ดอกเบี ้ย
(%)

จำนวนหุ้น/
เงินต้ น
(หน่วย/บำท)

มูลค่ำยุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ำเงินลงทุน

(บำท)

เทคโนโลยี
ชิน้ ส่ วนอิเลคโทรนิคส์
บมจ.ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส

126,000

4,977,000.00
4,977,000.00

1.46
1.46

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
บมจ.แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

65,600

13,185,600.00
13,185,600.00
224,733,882.20

3.88
3.88
66.14

731,280

782,469.60
782,469.60

0.23
0.23

4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00

3,999,871.56
4,985,167.40
4,978,433.80
4,972,808.95
9,924,497.70
28,860,779.41

1.18
1.47
1.47
1.46
2.92
8.50

รวมหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บมจ.ไดนำสตี ้เซรำมิค
รวมใบสาคัญแสดงสิทธิ
พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย
BOT192A
CB18D20A
CB19124A
CB19214A
CB19328A
รวมพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

20/02/2562
20/12/2561
24/01/2562
14/02/2562
28/03/2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

1.590

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้ กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์
พันธบัตรรัฐบาล
LB198A
LB19DA
LB213A
LB267A
LB191A
LB244A
LB283A
LB233A
LB196A
LB236A
LB296A
LB25DA
LB316A
LB21DA
LB326A
LB27DA
LBA37DA
LB446A
LB26DA
LB226A
LB366A
LB466A
LB666A
LB28DA
รวมพันธบัตรรัฐบาล

วันครบอำยุ

13/08/2562
03/12/2562
31/03/2564
07/07/2569
12/01/2562
09/04/2567
13/03/2571
13/03/2566
13/06/2562
16/06/2566
22/06/2572
12/12/2568
20/06/2574
17/12/2564
25/06/2575
17/12/2570
12/12/2580
29/06/2587
17/12/2569
17/06/2565
17/06/2579
17/06/2589
17/06/2609
17/12/2571

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

อัตรำ
ดอกเบี ้ย
(%)
5.500
5.375
5.850
6.150
5.625
4.500
5.670
5.500
3.875
3.625
4.875
3.850
3.650
3.650
3.775
3.580
4.260
4.675
2.125
1.875
3.400
2.875
4.000
2.875

จำนวนหุ้น/
เงินต้ น
(หน่วย/บำท)
2,000,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
5,250,000.00
3,000,000.00
500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

มูลค่ำยุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ำเงินลงทุน

(บำท)
2,064,741.16
2,082,988.84
2,732,738.88
1,875,205.59
2,023,525.22
1,665,361.58
1,861,102.08
2,840,422.98
4,061,400.20
1,059,143.49
5,904,063.65
1,627,359.02
1,064,845.27
6,286,878.60
2,672,883.93
1,595,831.01
5,870,221.93
3,638,972.13
481,079.80
2,965,323.24
1,022,712.59
903,432.62
1,059,872.65
1,006,608.16
58,366,714.62

0.61
0.61
0.80
0.55
0.60
0.49
0.55
0.84
1.19
0.31
1.74
0.48
0.31
1.85
0.79
0.47
1.73
1.07
0.14
0.87
0.30
0.27
0.31
0.30
17.18

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กำรแสดงรำยละเอียดเงินลงทุนใช้ กำรจัดกลุ่มตำมประเภทของเงินลงทุนและตำมประเภทของอุตสำหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์

วันครบอำยุ

อัตรำ
ดอกเบี ้ย
(%)

จำนวนหุ้น/
เงินต้ น
(หน่วย/บำท)

มูลค่ำยุติธรรม

ร้ อยละของ
มูลค่ำเงินลงทุน

(บำท)

หุ้นกู้
AWN235A
11/05/2566
BDMS202A
08/02/2563
BAY217A
12/07/2564
BEC225A
31/05/2565
CPN218A
08/08/2564
CENTEL218A
11/08/2564
CENTEL229A
29/09/2565
CPNREIT218A
17/08/2564
EB209A
30/09/2563
EB239A
15/09/2566
FPHT213A
07/03/2564
GLOW259A
03/09/2568
HMPRO204A
27/04/2563
ICBCT289A
23/09/2571
MBTH199A
07/09/2562
MBTH18DA
03/12/2561
MINT205A
22/05/2563
SCCC205A
09/05/2563
UOBT213A
15/03/2564
รวมหุ้นกู้
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 283,502,549.48 บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

2.510
2.410
2.220
3.140
2.350
2.450
2.780
2.700
3.080
2.990
2.190
3.950
2.480
3.500
2.030
2.160
3.050
2.490
2.160

2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

1,975,114.32
1,003,777.72
991,548.24
1,991,814.24
996,934.81
994,830.46
997,300.08
998,266.46
2,030,950.44
1,002,192.22
1,992,553.34
3,100,188.00
1,002,911.92
1,992,709.22
999,860.97
1,001,319.44
1,010,781.33
1,002,134.28
1,992,286.02
27,077,473.51
339,821,319.34

0.58
0.29
0.29
0.59
0.29
0.29
0.29
0.29
0.60
0.29
0.59
0.91
0.30
0.59
0.29
0.29
0.30
0.29
0.59
7.95
100.00

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
รำยได้ จำกกำรลงทุน
รำยได้ เงินปั นผล
รำยได้ ดอกเบี ้ย
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จำ่ ย
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
ค่ำสอบบัญชี
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น
รวมค่ำใช้ จำ่ ย
รำยได้ จำกกำรลงทุนสุทธิ
รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกเงินลงทุน
รำยกำรกำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน
รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกเงิน
ลงทุน
รวมรำยกำรกำไรสุทธิจำกเงินลงทุนที่เกิดขึ ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
กำรเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

หมำยเหตุ
3

3
5, 8
5
5, 8

2561

2560

8,071,288.41
3,552,155.36
11,623,443.77

13,998,140.76
5,647,781.04
19,645,921.80

4,371,960.79
131,158.82
437,196.10
61,400.00
109,507.74
5,111,223.45
6,512,220.32

6,472,806.00
194,184.22
647,280.55
61,400.00
113,898.13
7,489,568.90
12,156,352.90

44,743,829.83

20,939,063.69

(30,071,994.22)
14,671,835.61

19,897,876.32
40,836,940.01

21,184,055.93

52,993,292.91

3

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
2561
กำรเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนในระหว่ำงปี
รำยได้ สทุ ธิจำกกำรลงทุน
รำยกำรกำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน
รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน
กำรเพิม่ ขึ ้นสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำน
กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในระหว่ำงปี (หมำยเหตุ 3 และ 9)
กำรเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้ รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่ำงปี
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงปี
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในระหว่ำงปี
กำรลดลงสุทธิของทุนที่ได้ รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรลดลงของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่ำงปี
สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
สินทรัพย์สทุ ธิปลำยปี

2560

6,512,220.32
44,743,829.83
(30,071,994.22)
21,184,055.93
(42,366,587.86)

12,156,352.90
20,939,063.69
19,897,876.32
52,993,292.91
(32,163,536.56)

13,575,542.64
(250,291,090.01)
(236,715,547.37)
(257,898,079.30)
609,236,585.47
351,338,506.17

5,466,094.47
(49,335,919.85)
(43,869,825.38)
(23,040,069.03)
632,276,654.50
609,236,585.47

หน่วย
กำรเปลีย่ นแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน
(มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้ นปี
บวก หน่วยลงทุนที่ขำยในระหว่ำงปี
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในระหว่ำงปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลำยปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

71,197,196.0720
1,652,416.0308
(30,204,890.9461)
42,644,721.1567

76,476,938.7653
660,799.1838
(5,940,541.8771)
71,197,196.0720

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำรเพิม่ ขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำน
ปรับกระทบกำรเพิม่ ขึ ้นสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิ
จำกกำรดำเนินงำน
ให้ เป็ นเงินสดสุทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงำน
กำรซื ้อเงินลงทุน
กำรขำยเงินลงทุน
ส่วนเกิน(ส่วนตำ่ )มูลค่ำตรำสำรหนี ้ตัดบัญชี
กำรลดลงในลูกหนี ้จำกดอกเบี ้ย
กำร(เพิ่มขึ ้น)ลดลงในลูกหนี ้จำกกำรขำยเงิน
ลงทุน
กำรลดลงในลูกหนี ้จำกกำรขำยหน่วยลงทุน
กำรเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)ในเจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อเงินลงทุน
กำรลดลงในค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
กำรลดลงในหนี ้สินอื่น
รำยกำรกำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน
รำยกำร(กำไร)ขำดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรขำยหน่วยลงทุนในระหว่ำงปี
กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่ำงปี
กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินฝำกธนำคำรเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝำกธนำคำร ณ วันต้ นปี
เงินฝำกธนำคำร ณ วันปลำยปี

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

2560

21,184,055.93

52,993,292.91

(88,541,237.49)
351,410,912.00
467,087.86
430,005.80

(188,186,806.31)
257,771,224.56
(135,701.14)
210,810.01

53,842.91

(2,254,883.17)

4,987.53
(1,263,250.71)
(257,648.50)
(8,843.17)
(44,743,829.83)
30,071,994.22
268,808,076.55

4,987.58
1,060,966.56
(24,104.49)
(911.15)
(20,939,063.69)
(19,897,876.32)
80,601,935.35

13,575,542.64
(250,291,090.01)
(42,366,587.86)
(279,082,135.23)
(10,274,058.68)
19,208,838.19
8,934,779.51

5,466,094.47
(49,335,919.85)
(32,163,536.56)
(76,033,361.94)
4,568,573.41
14,640,264.78
19,208,838.19

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำน (ต่อหน่วย)
มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
รำยได้ (ขำดทุน)จำกกิจกรรมลงทุน
รำยได้ จำกกำรลงทุนสุทธิ *
รำยกำรกำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน **
รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุน **
รำยได้ (ขำดทุน)จำกกิจกรรมลงทุนทังสิ
้ ้น
หัก กำรแบ่งปั นส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิปลำยปี
อัตรำส่วนของกำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อมูลค่ำสินทรัพย์ถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี (%)
อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ
มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิปลำยปี (พันบำท)
อัตรำส่วนของค่ำใช้ จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี (%)
อัตรำส่วนของรำยได้ จำกกำรลงทุนรวม
ต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี (%) ***
อัตรำส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของกำรซื ้อขำยเงินลงทุน
ระหว่ำงปี ต่อมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลี่ยระหว่ำงปี (%) ****

2561

2560

2559

2558

2557

2556

8.5570
0.1313
0.8550
(0.5746)
0.4117
(0.7300)
8.2387

8.2675
0.1662
0.2888
0.2745
0.7295
(0.4400)
8.5570

8.1601
0.1738
0.1073
0.1763
0.4574
(0.3500)
8.2675

9.6629
0.1562
0.2667
(1.1857)
(0.7628)
(0.7400)
8.1601

8.8396
0.1760
0.1510
0.4963
0.8233
9.6629

10.2915
0.1786
1.3475
(0.7680)
0.7581
(2.2100)
8.8396

5.20

8.75

5.60

(8.66)

9.25

7.08

351,339
1.25

609,237
1.24

632,277
1.24

663,968
1.24

712,813
1.24

633,989
1.25

13.83

6.70

4.67

6.07

4.90

15.21

50.20

32.55

29.58

46.98

39.44

60.84

ข้ อมูลเพิ่มเติม
คำนวณจำกจำนวนหน่วยที่จำหน่ำยแล้ วถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี
*
ข้ อมูลต่อหน่วยที่รำยงำนอำจไม่เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรำยกำรกำไรหรื อขำดทุน
**
จำกกำรลงทุนที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงปี เนื่องจำกช่วงเวลำของรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันขึ
้ ้นอยู่กบั ควำมผันผวน
ของรำคำตลำดของเงินลงทุนในระหว่ำงปี
*** รำยได้ (ขำดทุน)จำกกำรลงทุนประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรลงทุนและกำไร(ขำดทุน)สุทธิที่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยเงินลงทุน
**** ไม่นบั รวมเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้ เงิน และกำรซื ้อขำยเงินลงทุนต้ องเป็ นรำยกำรซื ้อหรื อ
ขำยเงินลงทุนอย่ำงแท้ จริ งซึง่ ไม่รวมถึงกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืนหรื อกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบกำรเงินนี ้

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
(เดิมชื่อ กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดนี เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล.(“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2546 มีจำนวนเงิ นทุนจดทะเบียน 3,000 ล้ ำนบำท
(แบ่งเป็ น 300 ล้ ำนหน่วย มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย)
จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด) (“บริ ษัทจัดกำร”) เป็ นผู้จดั กำรกองทุน และนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุน ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมแบบผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ที่ไม่กำหนดระยะเวลำสิ ้นสุดของโครงกำร มี
นโยบำยกำรลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งทุน และตรำสำรแห่งหนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทุนสำมำรถปรับ กลยุทธ์ กำรลงทุนให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะนัน้ โดยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุนจะมุ่งเน้ นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ มและปั จจัยพื ้นฐำนดี สำหรับ
กำรลงทุนใน ตรำสำรแห่งหนี ้ จะลงทุนทังทำงภำครั
้
ฐบำล ภำครัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน และหลักทรัพย์หรื อตรำสำรแห่งหนี ้ที่
เสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทจัดกำรจะลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในหนังสือชี ้ชวน
เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์
ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด”
เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2561 กองทุนได้ เปลี่ยนชื่อจำกเดิมชื่อ “กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล” เป็ น “กองทุนเปิ ด
อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล”
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินของกองทุนจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ”) รวมถึงกำร
ตีควำม และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้ โดยสภำวิชำชีพบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศ
ไทย นอกจำกนี ้งบกำรเงินได้ จัดทำขึ ้นตำมหลักเกณฑ์ และรู ปแบบที่กำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 106 เรื่ อง “กำรบัญชี
สำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ ำนกำรลงทุน”
งบกำรเงินของกองทุนได้ จดั ทำเป็ นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็ นบำท ซึง่ กำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดทำรำยงำนในประเทศ ดังนันเพื
้ ่อควำมสะดวกของผู้อำ่ นงบกำรเงินที่ไม่ค้ นุ เคยกับภำษำไทย กองทุนได้ จดั ทำงบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษขึ ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย

กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
1.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี กองทุนได้ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) และฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ินี ้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินของกองทุน

2.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน นอกจำกนี ้ สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำ
กับลูกค้ ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของกองทุนได้
ประเมินแล้ วเห็นว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินสำหรับ
ปี ที่เริ่ มใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุม่ เครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้ วยมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จำนวน 5 ฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยหลักกำรสำคัญของมำตรฐำนดังกล่ำวสรุปได้ ดงั นี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่ อง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี ้สินทำงกำรเงินด้ วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินด้ วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและโมเดลธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวนกำรด้ อยค่ำของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้ แนวคิดของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำม
เสีย่ ง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ นี ้มี
ผลบังคับใช้ จะทำให้ มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับ

ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิก ฝ่ ำยบริ หำรของกองทุนอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มใช้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว

3. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
กำรแบ่งปั นส่วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกำศจ่ำยเงินปั นผล
กำรวัดค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้ นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้ นทุนของเงินลงทุนประกอบด้ ว ย
รำยจ่ำยซื ้อเงินลงทุนและค่ำใช้ จ่ำยโดยตรงทังสิ
้ ้นที่กองทุนจ่ำยเพื่อให้ ได้ มำซึง่ เงินลงทุนนัน้
-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตรำสำรหนี ้ แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ รำคำหรื ออัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี ้ไทย ณ วันที่วดั ค่ำเงินลงทุน

-

หลักทรัพย์ที่เป็ นตรำสำรทุนที่มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ แสดงด้ วยมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ รำคำซื ้อขำยครัง้ ล่ำสุดของวันที่
วัดค่ำเงินลงทุน

กำไรหรื อขำดทุนสุทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนให้ เป็ นมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ ในงบกำไรขำดทุน ณ วันที่วดั
ค่ำเงินลงทุน
รำคำทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ำยใช้ วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก
กำรรับรู้รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย
เงินปั นผลรับรับรู้เป็ นรำยได้ นบั แต่วนั ที่ประกำศจ่ำยและมีสทิ ธิที่จะได้ รับ
รำยได้ ดอกเบี ้ยถือเป็ นรำยได้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำง โดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
ค่ำใช้ จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ ำง
บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่ำตรำสำรหนี ้ตัดจำหน่ำยตำมวิธีอตั รำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ซึ่งยอดที่ตดั จำหน่ำยนี ้แสดงเป็ นรำยกำร
ปรับปรุงกับดอกเบี ้ยรับ
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนรับรู้เป็ นรำยได้ หรื อค่ำใช้ จ่ำย ณ วันที่จำหน่ำยเงินลงทุน
กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้ เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ำยบริ หำรต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรหลำยประกำร
ซึง่ มีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ หนี ้สิน รำยได้ ค่ำใช้ จ่ำย และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่
อำจเกิดขึ ้น ซึง่ ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้
กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้ รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะ
บันทึกโดยวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้ นไป

4. ขาดทุนสะสมต้ นปี
บำท
2561

2560

รำยได้ จำกกำรลงทุนสุทธิสะสม (เริ่ มสะสม 8 พ.ค. 46)

244,727,715.01

232,571,362.11

กำไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุนสะสม (เริ่ มสะสม 8 พ.ค. 46)

408,747,733.06

387,808,669.37

86,390,764.08

66,492,887.76

(1,007,589,685.49)

(975,426,148.93)

(267,723,473.34)

(288,553,229.69)

กำไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกเงินลงทุนสะสม (เริ่ มสะสม 8 พ.ค. 46)
กำรแบ่งปั นส่วนทุนสะสม (เริ่ มสะสม 8 พ.ค. 46)
ขำดทุนสะสมต้ นปี

5. ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่ำใช้ จำ่ ย
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน

อัตรำร้ อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
0.0535 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
0.107 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน

ค่ำธรรมเนียมข้ ำงต้ นรวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
6. เงินฝากธนาคาร
บำท

อัตรำดอกเบี ้ย (ร้ อยละ)

ธนำคำร

2561

2560

2561

2560

ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ

1,028,989.32

1,023,860.41

0.50

0.50

ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ

7,905,790.19

18,184,977.78

0.05

0.05

8,934,779.51

19,208,838.19

รวมเงินฝำกธนำคำร
7. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงินลงทุน

กองทุนได้ ซื ้อขำยเงินลงทุนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้ เงินเป็ นจำนวนเงิน 439.95
ล้ ำนบำท (ปี 2560 : จำนวนเงิน 445.96 ล้ ำนบำท) โดยคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 107.93 (ปี 2560 : ร้ อยละ 73.66) ต่อมูลค่ำสินทรัพย์
สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกันที่สำคัญกับบริ ษัทจัดกำร และกิจกำรอื่นซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อกรรมกำรเดียวกันกับ
บริ ษัทจัดกำร และกองทุน รำยกำรที่สำคัญดังกล่ำวสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ.2560 มีดงั ต่อไปนี ้
บำท
2561
2560
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
4,371,960.79
6,472,806.00
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
437,196.10
647,280.55

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ตำมเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน
ตำมเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
บำท
2561
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรค้ ำงจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนค้ ำงจ่ำย

305,261.77
30,526.17

2560
533,269.06
53,326.91

9. การแบ่ งปั นส่ วนทุน
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 กองทุนได้ จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 0.34 บำทต่อหน่วย รวมเป็ นเงิน 14.61 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2560 กองทุนได้ จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 0.39 บำทต่อหน่วย รวมเป็ นเงิน 27.76 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2560 กองทุนได้ จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 0.33 บำทต่อหน่วย รวมเป็ นเงิน 23.75 ล้ ำนบำท
เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 กองทุนได้ จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 0.11 บำทต่อหน่วย รวมเป็ นเงิน 8.41 ล้ ำนบำท
10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบดุลที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อกำรค้ ำ
มูลค่ำยุติธรรม
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบกำรเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน้ อีกทังสิ
้ นทรัพย์สว่ น
ใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ในควำมต้ องกำรของตลำดที่แสดงมูลค่ำยุติธรรม โดยถือตำมรำคำที่ซื ้อขำยกันในตลำด ดังนันกองทุ
้
นเชื่อว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวจึงแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำดอกเบี ้ย
ควำมเสี่ย งจำกอัต รำดอกเบี ย้ คื อ โอกำสที่ ร ำคำตรำสำรหนี อ้ ำจจะเพิ่ ม ขึน้ หรื อ ลดลง เมื่ อ อัต รำดอกเบี ย้ ในท้ อ งตลำดมี ก ำร
เปลี่ยนแปลง โดยทัว่ ไปหำกอัตรำดอกเบี ้ยในท้ องตลำดเพิ่มสูงขึ ้น รำคำตรำสำรหนี ้จะลดลง และหำกอัตรำดอกเบี ้ยในท้ องตลำด
ลดลง รำคำตรำสำรหนี ้จะมีรำคำเพิ่มสูงขึ ้น ยิ่งตรำสำรหนี ้มีอำยุยำวเท่ำไร รำคำของตรำสำรหนี ้นันก็
้ จะมีควำมอ่อนไหวต่อกำร
ปรับตัวของอัตรำดอกเบี ้ยมำกขึ ้นเท่ำนัน้

ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรให้ สนิ เชื่อ
กองทุนมีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรที่ค่สู ญ
ั ญำไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมภำระผูกพันที่ระบุไว้ ในเครื่ องมือทำงกำรเงิน เนื่องจำก
กองทุนมีลกู หนี ้ อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวจะครบกำหนดในระยะเวลำอันสัน้ กองทุนจึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำม
เสียหำยจำกกำรเก็บหนี ้
ควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ น
กองทุนไม่มีสนิ ทรัพย์หรื อหนี ้สินทำงกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนันจึ
้ งไม่มีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ควำมเสีย่ งด้ ำนตลำด
กองทุนมีควำมเสีย่ งด้ ำนตลำดเนื่องจำกมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่ำวขึ ้นอยู่กบั
ควำมผันผวนของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สถำนกำรณ์ ตลำดทุนและตลำดเงิน ซึ่งสภำวกำรณ์ดงั กล่ำวอำจมีผลกระทบทำงด้ ำน
บวกหรื อด้ ำนลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่ออกตรำสำร ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของธุรกิจของผู้ออกตรำสำรว่ำมีควำมสัมพันธ์
กับควำมผันผวนของตลำดมำกน้ อยเพียงใดอันอำจทำให้ รำคำของตรำสำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้
กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กองทุนบริ หำรควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนโดยกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เช่น กำรกระจำยประเภทเงินลงทุน
และกำรวิเครำะห์ฐำนะของกิจกำรที่จะลงทุน
11. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2561 กองทุนได้ จ่ำยเงินปั นผลในอัตรำ 0.15 บำทต่อหน่วย
12. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ออกโดยผู้มีอำนำจของกองทุนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561

รายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล (ABFC) มีกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ จำนวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39.27
ข้ อมูล ณ 30 กันยำยน 2561

การเปิ ดเผยข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล มีอตั รำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 21.0%
ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561

รายงานการดารงอัตราส่ วนการลงทุนไม่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
ไม่มี

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมและรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่
บริ ษัทจัดกำรโดยตรง หรื อที่ website ของบริ ษัทจัดกำรที่ http://www.aberdeen-asset.co.th

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด ในฐำนะผู้จดั กำร กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล
ขอประกำศกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ซึง่ แก้ ไขโครงกำรแบบ fast track และได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560 และมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 22 ธันวำคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยมีรำยละเอียดคือ เปลีย่ นวันขำย
คืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ขำยคืนตรงกับวันหยุดให้ ใช้ วนั ทำกำรก่อนหน้ ำแทนวันทำกำรถัดไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกำศกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ซึง่
แก้ ไขโครงกำรแบบ fast track และขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 10 กันยำยน 2561 เป็ นต้ นไป โดยมีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี ้
สรุ ปรายละเอียดที่แก้ ไข
แก้ ไขชื่อบริษัทจัดการ
เดิม บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดนี จากัด
ใหม่ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด
แก้ ไขชื่อกองทุน
ชื่อกองทุน (เดิม)
1. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
2. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยำม ลีดเดอร์ ส
3. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมอล แค็พ
4. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ้ ดีวเิ ด็น
5. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน่
6. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครี เอชัน่
7. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
8. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล
9. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมำร์ ท แคปปิ ตอล เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
10. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมำร์ ท อินคัม เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
11. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
12. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยำว
13. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยำว 70/30
14. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์
15. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี ้ ฟั นด์
16. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย้ น โกรท ฟั นด์
17. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท ฟั นด์
18. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่ำ เกทเวย์ ฟั นด์
19. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท ฟั นด์
20. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์

ชื่อกองทุน (ใหม่ )
1. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด โกรท
2. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สยำม ลีดเดอร์ ส
3. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมอล แค็พ
4. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น
5. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด แคช ครี เอชัน่
6. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อินคัม ครีเอชัน่
7. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด แวลู
8. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล
9. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมำร์ ท แคปปิ ตอล เพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ
10. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมำร์ ท อินคัม เพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ
11. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้
เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
12. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด หุ้นระยะยำว
13. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด หุ้นระยะยำว 70/30
14. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้
ฟั นด์
15. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี ้ ฟั นด์
16. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ยูโรเปี ย้ น โกรท ฟั นด์
17. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท
ฟั นด์
18. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ไชน่ำ เกทเวย์ ฟั นด์
19. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อเมริ กนั โกรท ฟั นด์
20. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อินเดีย โกรท ฟั นด์

21. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้ ฟั นด์
22. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท สมอลเลอร์
คอมพำนี ฟั นด์
23. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้
บอนด์ ฟั นด์
24. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์

21. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้
ฟั นด์
22. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อเมริ กนั โกรท สมอล
เลอร์ คอมพำนี ฟั นด์
23. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้
บอนด์ ฟั นด์
24. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์

1. เพิ่มเติมข้ อสงวนสิทธิในการพิจารณารับรายการมูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืนต่ากว่ า 1,000 บาท และ/หรือ จานวน
หน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืนต่ากว่ า 100 หน่ วยและ/ หรือ การกาหนดจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
น้ อยกว่ า 100 หน่ วย
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ด ลำดับที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
2. แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่องการดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
โดยไม่ ได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยกรณีเป็ นกองทุน Feeder Fund ที่จัดตัง้ ก่ อนวันที่ 16 มกราคม 2559 สามารถลงทุน
ใน Feeder Fund นัน้ ต่ อไปได้ โดยต้ องไม่ เกินเงินทุนโครงการ ซึ่งจะสามารถเพิ่มเงินทุนโครงการได้ ต่อเมื่ออัตราส่ ว นนัน้
เป็ นตามที่กาหนด และ กรณีเป็ นกองทุน Feeder Fund ที่จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม 2559 ให้ แก้ ไขการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามอัตราส่ วนภายใน 180 วัน หากแก้ ไขไม่ ได้ ตามเวลาที่กาหนด ห้ ามลงทุนใน Master Fund เพิ่มเติม ทัง้ นี ้ เพื่อให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.46/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่6)
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ดทุกกองทีก่ ล่ำวมำข้ ำงต้ น
3. แก้ ไขอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (Single Entity Limit) กรณีทรั พย์ สินที่ลงทุนเป็ น
ตราสารหนีไ้ ทย ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade จากเดิมไม่ เกินอัตรา 20% ของ NAV เป็ นไม่ เกินอัตรา
10 % ของ NAV กรณีทรั พย์ สินที่ลงทุนเป็ นตราสารหนีต้ ่ างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และ
ตราสารทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ จากเดิมไม่ เกินอัตรา 15% ของ NAV เป็ นไม่ เกินอัตรา 10 % ของ NAV ทัง้ นี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 2/2561 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8 )
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของทุกกองทุนเปิ ดทุกกองที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น ยกเว้ น กองทุนเปิ ดลำดับที่ 5
4. แก้ ไขอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) จากเดิมไม่ เกิน 25%
ของจานวนหน่ วยของกองทุนที่ไปลงทุน เป็ นไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยของกองทุนที่ไปลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5)
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ดทุกกองที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
5. แก้ ไขเพิ่มเติมเรื่ องการไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นตามสั่ง โดยเพิ่มเติมกรณี กองทุ นอยู่ระหว่ าง
ดาเนิ นการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ อันเนื่ องมาจากบริ ษัทจัดการไม่ สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท่ ี สน. 7/2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ รายย่ อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่9)
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ดทุกกองที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
6. เพิ่มเติมการดาเนินการกรณีบริ ษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามประกาศ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่ อง การดารงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวมการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ และการค้ า
หลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ท่ เี ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ดทุกกองที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
7.แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความเกี่ยวกับข้ อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด ทัง้ นี เ้ พื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 1/2559 เรื่องมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
กำรแก้ ไขโครงกำรในเรื่ องนี ้ เป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรของกองทุนเปิ ดลำดับที่ 6
อบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีผลแต่ วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี ้

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตำมที่ ต ลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ มี ก ำรประกำศปรั บ ลดรอบระยะเวลำกำรช ำระรำคำและส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์
จำกแบบ 3 วันทำกำร (T+3) เป็ นแบบ 2 วันทำกำร (T+2) โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 2 มีนำคม 2561 เป็ นต้ นไป นัน้
สรุ ปรายละเอียดที่แก้ ไข
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อเบอร์ ดีน จำกัด มีควำมยินดีที่จะเรี ยนให้ ทรำบว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังต่อไปนี ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 2 มีนำคม 2561 เป็ นต้ นไป จะได้ รับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเร็ วขึ ้น จำกเดิม 3 วันทำกำรนับ
จำกวันทำรำยกำร (T+3) เป็ น 2 วันทำกำรนับจำกวันทำรำยกำร (T+2)
1. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
2. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยำมลีดเดอร์ ส
3. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ
4. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนไทย เอคควิตี ้ ดีวเิ ด็น
5. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมำร์ ทแคปปิ ตอลเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
6. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยำว
7. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยำว 70/30
8. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนแวลู
9. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล

ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ/นำมสกุล
นำยอดิเทพ วรรณพฤกษ์
นำยออเสน กำรบริ สทุ ธิ์
นำยพงค์ธำริ น ทรัพยำนนท์
นำงสำวธัญญำ มหำวัฒนอังกูร
นำยเฉลิมรัฐ ปั ญจวัฒนกุล
นำยอะนะ แพร่พิพฒ
ั น์มงคล*
*เริ่ มปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ งแต่
ั้
วันที่ 22 ธันวำคม 2560

ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยำมลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ้ ดีวเิ ด็น
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมำร์ ทแคปปิ ตอลเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมำร์ ทอินคัมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยำว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนแวลู
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย้ น โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่ำ เกทเวย์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครีเอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์ คอมพำนี ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยำว 70/30

ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561

หมำยเหตุ

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษัทมีกำรรับบทวิจยั และบทวิเครำะห์เพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของกองทุนจำกบริ ษัทนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ ดังมีรำยชื่อ
ต่อไปนี ้
1. ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
2. บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
3. ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำร กรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
6. บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
8. บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด
10. ธนำคำร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
11. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
13. ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
14. บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
15. ธนำคำร ดอยช์แบงก์
16. ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)
17. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
18. ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
19. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด
20. บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ บำร์ เคลย์ แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จำกัด
22. ธนำคำร บีเอ็นพี พำรี บำส์
23. บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
24. บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหำชน)
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
27. บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
28. บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
29. ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน)
30. ธนำคำร สแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
31. ธนำคำรแห่งอเมริ กำ เนชัน่ แนล แอสโซซิเอชัน่ สำขำกรุงเทพฯ
32. ธนำคำร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 ธันวำคม 2561
โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ นต้ นไป บริ ษัทมีกำรรับบทวิจยั และบทวิเครำะห์ ผ่ำนทำง MiFID II จึงไม่มกี ำรรับผลประโยชน์ตอบ
แทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้ บริ กำรบุคคลอื่น (Soft Commission)
แนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่ Website ของบริ ษัทจัดกำร
http://www.aberdeen-asset.co.th

