กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แสตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิลแคปปิ ตอล
รายงานครึงปี
1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี $ไม่มีการลงทุนในตราสารทีอยูใ่ นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย)จํากัด
ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริ ษัทแม่ดแู ลให้ ทาํ ตามกฎหมาย

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท Standard Life Aberdeen plc เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560
จากการควบรวมกิจการระหว่างบริ ษัท Standard Life plc และ บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc
• บริ ษัท Standard Life plc มีประวัติย้อนหลังกลับไปตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2368 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange) เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2549
• บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 จากการซื ้อกิจการและมีการเติบโตอย่างมี
นัยสาคัญ บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เมื่อปี พ.ศ. 2534
• บริ ษัท Standard Life Investments ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2541 ในฐานะบริ ษัทเอกชนและเป็ นบริษัทในเครื 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 รวมถึงบริ ษัทย่อยทังหมดก็
้
ได้ ร่วมกัน ภายใต้ ชื่อ Aberdeen Standard Investments ในส่วนฐานะบริษัทบริ หาร
จัดการสินทรัพย์ของบริ ษัท Standard Life Aberdeen plc
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด มีชื่อเดิมคือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม นครธนชโรเดอร์ จากัด ซึง่ จัดตัง้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 และได้ รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 และได้ รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 หลังจากนัน้ ในปี 2545 ได้ ทาการเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด ซึง่ ในปี 2548 Aberdeen Asset Management Asia Limited (ณ ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited) ได้ เข้ ามาถือหุ้น 99.99% โดยอเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ดประเทศไทยมี
สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารรวมทังสิ
้ ้นเป็ นจานวน 53.34 หมื่นล้ านบาท*
*บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562

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

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

สารจากบริษัทจัดการ
เรียน ท่ านผู้ถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด ขอเรี ยนให้ ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึง
ภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี ้และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหนี ้ต่างประเทศ แบ่งตาม
ภูมิภาคของการลงทุน ในช่วงรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ เดือน มีนาคม 2562 และแนวโน้ มของปี 2562 ดังนี ้

ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย
GDP ของประเทศไทยเติบโต 3.6% ในไตรมาสที่สขี่ องปี 2561 ทาให้ การเติบโตตลอดทังปี
้ อยูท่ ี่ 4.1% ซึง่ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
จากการเติบโต 4% ในปี 2560 การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการบริ โภคภาคเอกชนและการใช้ จ่ายเพือ่ การลงทุนของ
ภาคเอกชนซึง่ เพิ่มขึ ้น 5.4% และ 5.5% ตามลาดับ หลังจากผ่านช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปี 2560 ซึง่ มีผล
การดาเนินงานที่แข็งแกร่ง อุปสงค์จากต่างประเทศลดลงในไตรมาสที่สามและยังคงอ่อนแอต่อไปในไตรมาสที่สี่ อย่างไรก็
ตามการส่งออกสินค้ าและบริ การปรับตัวดีขึ ้นตามลาดับจากไตรมาสสามทีล่ ดลงมา -0.9% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ วมาเป็ น
การเติบโตในไตรมาสสีท่ ี่ 0.6% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว ด้ านตัวเลขการท่องเทีย่ วค่อยๆ ปรับตัวดีขึ ้นในไตรมาสที่สหี่ ลังจาก
ผ่านโศกนาฏกรรมทางน ้ามาหลายครัง้ ซึง่ ทาให้ ตวั เลขจะลดลงในช่วงครึ่งปี หลังแต่จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในปี
2561 เพิ่มขึ ้น 8.2% เป็ น 38.3 ล้ านคน ภาคการผลิตเติบโต 3.3% แม้ วา่ จะต้ องชดเชยกับการชะลอตัวในภาคการเกษตร
และการก่อสร้ าง ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ ายซึง่ น่าจะมาจากปั จจัยทีก่ ล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
GDP ในไตรมาสแรกของปี 2562 เพิ่มขึ ้น 2.8% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว หรื อคิดเป็ นอัตราการขยายตัว1.0% หลังปรับ
ผลกระทบจากปั จจัยฤดูกาลออกแล้ ว (seasonally-adjusted growth rate) อัตราการเติบโตทีต่ ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ทาให้ มียอดเกินดุลลดลงแต่ก็ชดเชยได้ กบั ตัวเลขการ
บริ โภคของภาคเอกชนและการลงทุนของภาคเอกชนซึง่ ยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการเติบโตต่อไป ในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่แข็งแกร่งเมือ่
เทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคและจากนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยปรับ
ขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบายในเดือนธันวาคม 2561 เป็ น 1.75% จาก 1.50% ต่อมาทางธนาคารกลางก็สง่ สัญญาณที่จะ
ระงับการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยไว้ เนื่องจากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น การชะลอตัวของการค้ าโลก สงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนที่ยงั คงดาเนินต่อไปและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อยูใ่ นช่วงขาลง หนี ้ต่างประเทศที่อยูใ่ นระดับต่าและ
แรงกดดันด้ านเงินเฟ้ อทีน่ ้ อยมากยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ในช่วงหกเดือนที่ผา่ นมาจนถึงเดือนมีนาคม 2562 ค่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับลดลง 6.70% ในช่วงหกเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2562 ส่วนในไตรมาสที่สขี่ อง
ปี 2561 ตลาดหุ้นไทยร่วงลงไป 10.96% ท่ามกลางความตึงเครี ยดจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กา – จีน และ
จากราคาน ้ามันดิบทีร่ ่วงลงอย่างหนักก่อนที่จะฟื น้ ตัวในไตรมาสถัดมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ าทีล่ ดลง
และจากที่รัฐบาลประกาศว่าจะจัดให้ มกี ารเลือกตังทั
้ ว่ ไปซึง่ รอคอยกันมานานในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในช่วงที่กาลัง
เขียนบทวิจารณ์อยูน่ ี ้ ภาคพลังงานและการเงินลดลงมากที่สดุ หุ้นในกลุม่ ปตท. นาหน้ าสร้ างผลงานติดลบในกลุม่ พลังงาน

เนื่องจากราคาน ้ามันดิบและปิ โตรเคมีรวมถึงค่าการกลัน่ ทีย่ งั คงอ่อนแอนับตังแต่
้ ช่วงครึ่งปี หลังของปี 2561 หุ้นธนาคาร
ของไทยมีการซื ้อขายที่ระดับต่ากว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตเนื่องจากคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะอ่อนแอรวมถึงมาตรการดูแล
ความเสีย่ งด้ านเศรษฐกิจมหภาค (macro prudential measures) ในการจดจานองซึง่ มีผลไปถึงราคาหุ้นของบริษัทพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ทงหลายด้
ั้
วย
ในขณะที่กาลังเข้ าสูไ่ ตรมาสที่สองของปี 2562 ความกังวลต่อสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ-จีนได้ หวนกลับมาอีกครัง้ เมื่อ
ฝ่ ายบริ หารของทรัมป์ได้ ออกมาประกาศว่าจะเพิม่ อัตราภาษี ศลุ กากรสาหรับสินค้ าส่งออกของจีนรวมทังห้
้ ามนาเข้ าสินค้ า
ของหัวเหว่ย (Huawei) ซึง่ ส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ หลังจากที่มีผลประกอบการใน
ไตรมาสแรกที่ออ่ นแออยูแ่ ล้ วยิง่ ทาให้ เกิดความไม่มนั่ ใจต่อแนวโน้ มในอนาคตที่ยา่ แย่ลงไปอีก ในขณะเดียวกัน หุ้นใน
ประเทศยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะหุ้นของบริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน), บริ ษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) ในขณะทีฝ่ ั่ งการเมืองนันมี
้ การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวน 500 คนและสมาชิกวุฒิสภาจานวน 250 คนอย่างเป็ นทางการ คาดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จะได้ ทรงลง
พระปรมาภิไธยแต่งตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็ นลาดับถัดไปในไม่ช้าหลังจากที่สภามี
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนใหม่ซงึ่ คาดว่าจะได้ รัฐบาลใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้ างหน้ านี ้
จากเป้าหมายการเติบโตของ GDP ก่อนหน้ านี ้ที่ 4% ในปี 2562 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรับลดประมาณการลง
เป็ น 3.8% ซึง่ สาเหตุหลักมาจากตัวเลขการส่งออกที่ชะลอตัวลง ปั จจัยอื่นอาทิเช่น การบริ โภคของภาคเอกชนซึง่ คาดว่าจะ
ยังคงขยายตัวต่อไปแม้ จะโดนกระทบจากตัวเลขภาระหนี ้ครัวเรื อนที่สงู ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนน่าจะได้ ประโยชน์
จากการย้ ายฐานการผลิตบางส่วนมายังประเทศไทยและโครงการลงทุนร่วมกันของภาครัฐและเอกชนสาหรับโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ การลงทุนภาครัฐจะยังคงเติบโตแม้ วา่ จะชะลอลงเนื่องจากการเปลีย่ นรัฐบาลใหม่และความล่าช้ า
ในการอนุมตั ิโครงการโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ เพิม่ เติม อารมณ์ความเชื่อมัน่ (sentiment) ที่ดีขึ ้นในตลาดเกิดใหม่หลังจาก
ทีธ่ นาคารกลางสหรัฐฯ มีทา่ ทีที่ออ่ นลงน่าจะเป็ นสัญญาณที่ดตี อ่ ประเทศไทยซึง่ มักจะมีปกป้องทังในด้
้ านสกุลเงินและ
อัตราส่วนทุนต่อหนี ้สิน (equity/debt) ในตลาดทุน พร้ อมกับสภาพคล่องที่เพียงพอและแรงกดดันเงินเฟ้ อที่อยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุม เรามองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจลงมติไม่ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในช่วงเวลาทีเ่ หลือของปี 2562
ท่ามกลางความกังวลใจทัว่ โลกและความท้ าทายทางด้ านเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยถือว่าดีพอใช้ ได้ เนื่องจากพื ้นฐานที่แข็งแกร่งของบริ ษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในไทยและโดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับหุ้นที่
อยูใ่ นการถือครองของเรา ในปี ปฏิทิน 2561 นับว่าเป็ นความท้ าทายสาหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากได้ เห็นความแตกต่างระหว่างบริษัทที่มีการเก็งกาไรสูงและบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพอย่างชัดเจน เราได้ ประโยชน์จาก
การมุง่ เน้ นการลงทุนในระยะยาวในบริ ษัทที่มคี ณ
ุ ภาพ ถึงแม้ วา่ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2562 ตลาดมีการฟื น้ ตัว
หลังจากการเทขายเนื่องจากคาดว่าจะมีการใช้ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (easy money policy) ต่อไปและจากความ
คาดหวังในแง่ดีหลังจากมีการจัดตังรั้ ฐบาลใหม่แล้ ว
มูลค่าราคา (valuation) ในพอร์ ตลงทุน ณ ปั จจุบนั มีอตั ราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ (price-to-earning) ตาม
ปี งบประมาณ 2562 อยูท่ ี่ 13.8 เท่า ผนวกกับงบดุลที่แข็งแกร่งโดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน (debt-to-equity) อยูท่ ี่ 49.4%
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้นและสินทรัพย์ (Return on equity and assets) ก็อยูใ่ นอัตราที่สงู มากและอัตราเงินปั นผลที่สงู

ที่สดุ เป็ นประวัตกิ ารณ์ที่ 3.4% ของพอร์ ตลงทุนนับว่าน่าสนใจเป็ นอย่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่ตา่ และ
การมองหาอัตราผลตอบแทนที่ดตี อ่ ไป

ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ ทย

ตลาดตราสารหนี ้ของไทยได้ แรงส่งที่ดีในช่วง 6 เดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2562 บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน
สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัดเห็นปั จจัยบวกเหล่านี ้จากทังภายนอกและภายในประเทศส่
้
วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ สญ
ู เสียโมเมนตัมไปพอสมควรในช่วงเวลาดังกล่าวในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อ
ยังคงไม่รุนแรง เหตุการณ์ความเปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ทาให้ หน่วยงานที่ดแู ลด้ านการเงินของสหรัฐอเมริ กาและทัว่ ภูมิภาคใน
เอเชียรวมถึงประเทศไทยต้ องเปลีย่ นจุดยืนด้ านนโยบาย ที่สาคัญคือธนาคารกลางของสหรัฐฯ ซึง่ ได้ ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย
ครัง้ สุดท้ ายในเดือนธันวาคม 2561 ขณะนี ้มีความเป็ นไปได้ มากขึ ้นที่ตอ่ ไปอาจจะมองหาการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยลงใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ ในส่วนของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ เปลีย่ นคาพูดหรื อความคิดทีเ่ ป็ นอคติเมื่อก่อนหน้ านี ้
จากทีเ่ คยกล่าวว่าจะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในปลายปี นี ้เป็ นว่าจะไม่เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย ท่าทีตอ่ นโยบายทาง
การเงินที่ออ่ นลงช่วยผลักดันให้ ตลาดตราสารหนี ้ปรับตัวเพิ่มขึ ้น โดยในช่วงหกเดือนที่ผา่ นมาอัตราผลตอบแทนของทุก
ประเภทอายุได้ ลดลงมาอยูร่ ะหว่าง 0.17% ถึง 0.33% อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในเวลานี ้อยูท่ ี่ 1.77%, 2.1%
และ 2.5% สาหรับ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ

ในช่วงตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 มีการออกหุ้นกู้มลู ค่ารวม 383 พันล้ านบาทโดยมีผ้ อู อกหุ้นกู้ที่สาคัญ
ได้ แก่ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (53 พันล้ านบาท), บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (33
พันล้ านบาท) และบริ ษัท ทรู มูฟ เอช (26 พันล้ านบาท) จานวนหุ้นกู้ที่ออกโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงหกเดือนก่อน
นับตังแต่
้ เดือนเมษายน ถึงกันยายน 2561 จานวน 450 พันล้ านบาท ถ้ าดูการประเมินมูลค่าราคา(valuation)แล้ ว อัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ ของหุ้นกู้บริ ษัทค่อนข้ างจะคงที่ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลง จะเห็นได้ วา่ ส่วน
ต่าง (spread) ที่แท้ จริ งในช่วงหกเดือนที่ผา่ นมาปรับกว้ างขึ ้นจากประมาณ 0.65% มาเป็ น 0.90% ดังนันจึ
้ งทาให้ ตลาด
สินเชื่อไทยมีความน่าสนใจมากขึ ้น
เมื่อมองไปข้ างหน้ าในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอ่อนตัวลงจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่ลดลง และทาง
การเมืองที่ยงั ไม่ลงตัว บริ ษัท อเบอร์ ดีน สแดนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัดมองว่าความต้ องการตราสารหนี ้ของไทยยังคงมี
อยูอ่ ย่างต่อเนื่องและจะช่วยให้ อตั ราผลตอบแทนยังคงไปได้ ดี สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ปะทุขึ ้นมาดูเหมือน
จะลากยาวไปนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลลามมาถึงเศรษฐกิจของไทยและตลาดตราสารหนี ้ของไทยตามลาดับ
ดังนันเราจึ
้
งยังคงติดตามตลาดตราสารหนี ้ไทยอย่างใกล้ ชิดต่อไป
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด

รายละเอียดของกองทุน
นโยบายการลงทุน

บริ ษัทจัดกำรจะลงทุนใน หรื อมีไว้ ซึ่งตรำสำรแห่งทุน และตรำสำรแห่งหนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกองทุน
สำมำรถปรับกลยุทธ์กำรลงทุนให้ เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะนัน้ โดยกำรลงทุนในตรำสำรแห่ง
ทุนจะมุ่งเน้ นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ มและปั จจัยพื ้นฐำนดี สำหรับกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้ จะ
ลงทุนทัง้ ทำงภำครัฐบำล ภำครั ฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน และหลักทรัพย์หรื อตรำสำรแห่งหนีท้ ี่
เสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทจัดกำรจะลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด โดยจะค ำนึงถึ ง คุณ ภำพและควำมมั่น คงของสถำบัน ที่ ออกตรำสำรนัน้ ๆ และ
ผลตอบแทนที่จะได้ รับกับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้น เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทุนและคำนึงถึง
ควำมเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นเป็ นสำคัญ

นโยบายเงินปั นผล

จ่ำยเงิ นปั นผลอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ ในอัตรำส่วนไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หรื อกำไร
สะสมแต่ละงวดบัญชีแล้ วแต่กรณี

ประวัติการจ่ ายปั นผล
ครัง้ ที่

วันที่จ่ายปั นผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15 ต.ค. 46
4 พ.ค. 47
3 พ.ค. 48
4 พ.ย. 48
2 พ.ค. 49
18 เม.ย. 50
17 ส.ค. 50
17 ก.ย. 52
16 ต.ค. 52
16 เม.ย. 53
19 ต.ค. 53
19 เม.ย. 54

จานวน
(บาทต่ อหน่ วย)
1.7000
0.8100
1.6000
0.8797
1.3121
0.2627
1.3969
0.7678
0.5300
0.8400
2.0900
0.1100

ครัง้ ที่

วันที่จ่ายปั นผล

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

22 ส.ค. 54
20 ม.ค. 55
20 เม.ย. 55
19 ต.ค. 55
23 เม.ย. 56
20 ต.ค. 57
22 เม.ย. 59
20 ต.ค. 59
24 เม.ย. 60
20 ต.ค. 60
24 เม.ย. 61
24 ต.ค. 60
รวม

จานวน
(บาทต่ อหน่ วย)
1.0300
0.4800
1.0700
1.0600
1.1500
0.7400
0.3500
0.1100
0.3300
0.3900
0.3400
0.1500
19.4992

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิ !ลแคปปิ ตอล

ธนาคารซิตี !แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิ !ล
แคปปิ ตอล อันมี บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้จดั ตังและจั
!
ดการกองทุนได้
ปฏิบตั ิหน้ าที6ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สําหรับรอบระยะเวลาตังแต่
! วนั ที6 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที6 31 มีนาคม 2562
แล้ วนัน!
ธนาคาร ฯ ได้ จดั ทํารายงานฉบับนี !ขึ !นบนพื !นฐานของแหล่งข้ อมูลที6ได้ รับ ณ วันที6ในจดหมายนี ! โดยเชื6อว่าเชื6อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที6สาม) อย่างชัดแจ้ ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ ในอนาคตจะตรงกัน
กับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที6เป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อละเลยที6เกิดขึ !นอันเกี6ยวข้ องกับรายงาน
ฉบับนี !
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที6ในการ
จัดการโดยถูกต้ องตามที6ควรตามวัตถุประสงค์ที6ได้ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการที6ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายกฤป อันตกร คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงษ์ ศกั ดิ)D
Citibank N.A.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี !แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
22 พฤษภาคม 2562

ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ 29 มีนำคม 2562

รอบระยะเวลา

มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ 311,725,192.63 บำท

มูลค่ำหน่วยลงทุน 7.6850 บำท/หน่วย

ความผันผวนของ ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
0.30%
0.33%

อัตราผลตอบแทน

ตัวชีว้ ัด

ตังแต่
้ ต้นปี

3.33%

4.04%

3 เดือน

3.33%

4.04%

0.30%

0.33%

6 เดือน

-4.97%

-2.80%

0.40%

0.46%

12 เดือน

-3.43%

-2.34%

6.58%

7.51%

3 ปี

3.33%

5.40%

6.43%

6.65%

5 ปี

2.97%

5.30%

6.34%

7.19%

10 ปี

11.56%

10.88%

9.45%

9.90%

ตังแต่
้ จดั ตัง้ (8 พ.ค. 46)

10.45%

8.83%

11.15%

10.93%

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% ผลตอบแทนรวม
ของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบำลระยะสันของสมำคมตลำดตรำสำรหนี
้
้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีห้ นุ กู้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
ในระดับน่ำลงทุน (BBB ขึ ้นไป) ของสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
ตัวชี ้วัดก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2560 คือ 50% SET Index, 25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบำลของสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทยและ
25% อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกเฉลีย่ ประเภทบุคคลธรรมดำวงเงิน 1 ล้ ำนบำท ระยะเวลำ 1 ปี ของธนำคำรพำณิชย์ 3 แห่ง (BBL KBANK
และ SCB)
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องที่ผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลกำร
ดำเนินงำนในอนำคต
เอกสำรกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมของ
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
กองทุนนี ้ไม่มีกำรลงทุนในตรำสำรที่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศ
ทำควำมเข้ ำใจลักษณะสินค้ ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 31 มีนาคม 2562
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าทีปรึกษาการลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

1,730,370.71
51,911.11
173,037.08
82,733.45

0.53
0.02
0.05
0.00
0.03

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง& หมด*

2,038,052.35

0.63

* ไม่รวมค่านายหน้ าซือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลักทรัพย์ แต่ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว
** มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย 324,443,734.58 บาท

ค่ านายหน้ า
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที 31 มีนาคม 2562
ชือบริษัทนายหน้ า
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
รวมค่ านายหน้ าทัง& หมด

จํานวนเงิน (บาท) ร้ อยละของค่ านายหน้ าทัง& หมด
25,141.35
17,112.57
12,918.73
11,896.59
769.20

37.06
25.23
19.04
17.54
1.13

67,838.44

100.00

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหน่วย (หุ้น)

จานวนมูลค่าทีต่ ราไว้

มูลค่ายุติธรรม

%

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)

407,800

1,582,264.00

0.51

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

123,313

4,809,207.00

1.54

บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร

186,000

5,115,000.00

1.64

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

24,300

5,030,100.00

1.61

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

46,100

8,643,750.00

2.77

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

64,600

4,489,700.00

1.44

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

39,700

5,240,400.00

1.68

52,190

4,605,767.50

1.48

48,500

8,851,250.00

2.84

214,600

2,510,820.00

0.81

31,159

10,095,516.00

3.24

1,089,120

816,840.00

0.26

บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์

434,075

2,452,523.75

0.79

บริษัท อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน)

475,200

3,730,320.00

1.20

30,700

6,968,900.00

2.24

1,492,300

3,223,368.00

1.03

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)

26,966

6,067,350.00

1.95

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

18,400

8,868,800.00

2.85

178,300

5,750,175.00

1.84

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

122,300

8,958,475.00

2.87

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

575,400

3,941,490.00

1.26

663,100

7,095,170.00

2.28

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

210,308

4,773,991.60

1.53

บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)

368,913

5,976,390.60

1.92

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

388,400

4,311,240.00

1.38

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)

23,600

6,891,200.00

2.21

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

65,000

8,157,500.00

2.62

208,300

9,998,400.00

3.21

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
อันดับความน่าเชื่อถือ

จานวนหน่วย (หุ้น)

จานวนมูลค่าทีต่ ราไว้

มูลค่ายุติธรรม

%

บริการ
พาณิชย์
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

รวม

670,717

10,261,970.10

3.29

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
การแพทย์

103,900

3,376,750.00

1.08

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)

299,600

7,430,080.00

2.38

บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
ชิน้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

30,300

5,438,850.00

1.74

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

151,200

4,687,200.00

1.50

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน)

64,200

11,812,800.00

3.79

201,963,558.55

64.78

606,962.40

0.19

606,962.40

0.19

หุน้ สามัญ

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้น
บริษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด (มหาชน)
รวม

731,280

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทีจ่ ะซื ้อหุน้

พันธบัตรรัฐบาล
LB196A

4,000

4,000,000.00

4,063,960.24

1.30

LB198A

2,000

2,000,000.00

2,042,061.32

0.66

LB19DA

2,000

2,000,000.00

2,082,994.90

0.67

LB213A

2,500

2,500,000.00

2,771,612.94

0.89

LB21DA

6,000

6,000,000.00

6,358,846.68

2.04

LB226A

3,000

3,000,000.00

3,015,761.19

0.97

LB233A

2,500

2,500,000.00

2,836,449.51

0.91

LB236A

1,000

1,000,000.00

1,074,994.48

0.34

LB244A

1,500

1,500,000.00

1,702,828.69

0.55

LB25DA

1,500

1,500,000.00

1,668,333.21

0.54

LB267A

1,500

1,500,000.00

1,908,723.05

0.61

LB26DA

500

500,000.00

496,006.67

0.16

LB27DA

1,500

1,500,000.00

1,656,340.96

0.53

LB283A

1,500

1,500,000.00

1,901,380.90

0.61

LB28DA

1,000

1,000,000.00

1,046,356.71

0.34

LB296A

5,000

5,000,000.00

6,112,432.70

1.96

LB316A

1,000

1,000,000.00

1,115,672.18

0.36

LB326A

2,500

2,500,000.00

2,812,177.28

0.90

LB366A

1,000

1,000,000.00

1,081,383.95

0.35

LB386A

1,000

1,000,000.00

1,058,304.71

0.34

LB446A

3,000

3,000,000.00

3,783,959.52

1.21

LB466A

1,000

1,000,000.00

946,445.27

0.30

LB666A

1,000

1,000,000.00

1,089,755.93

0.35

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิล้ แคปปิ ตอล
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
อันดับความน่าเชื่อถือ
LBA37DA
รวม

จานวนหน่วย (หุ้น)
5,250

พันธบัตรรัฐบาล

จานวนมูลค่าทีต่ ราไว้

มูลค่ายุติธรรม

%

5,250,000.00

5,982,865.77

1.92

52,750,000.00

58,609,648.76

18.81

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

รวม

CB19815A

5,000

5,000,000.00

4,968,142.05

1.59

CB19926A

5,000

5,000,000.00

4,957,929.60

1.59

CB19D06A

5,000

5,000,000.00

4,941,012.45

1.59

15,000,000.00

14,867,084.10

4.77

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

หุ้นกู้

รวม

AWN235A

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

2,000

2,000,000.00

1,993,211.62

0.64

BAY217A

AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

1,000

1,000,000.00

1,005,766.14

0.32

BDMS202A

AA-/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

1,005,901.16

0.32

BEC225A

A-/ทริ ส เรทติ ้ง

2,000

2,000,000.00

2,020,363.70

0.65

CENTEL218A

A/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

1,001,002.91

0.32

CENTEL229A

A/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

1,001,644.12

0.32

CPN218A

AA/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

999,823.43

0.32

CPNREIT218A

AA/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

1,009,255.75

0.32

EB209A

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

2,000

2,000,000.00

2,058,003.67

0.66

EB239A

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

1,000

1,000,000.00

1,007,693.79

0.32

FPHT213A

AA-/ทริ ส เรทติ ้ง

2,000

2,000,000.00

1,990,549.50

0.64

GLOW259A

AA-/ทริ ส เรทติ ้ง

3,000

3,000,000.00

3,091,105.44

0.99

HMPRO204A

AA-/ทริ ส เรทติ ้ง

1,000

1,000,000.00

1,015,198.78

0.33

ICBCT289A

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

2,000

2,000,000.00

1,986,108.46

0.64

MBTH199A

AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

1,000

1,000,000.00

1,002,122.36

0.32

SCCC205A

A(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

1,000

1,000,000.00

1,011,808.32

0.32

UOBT213A

AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติ ้งส์ (ไทย)

2,000

2,000,000.00

2,001,160.62

0.64

25,000,000.00

25,200,719.77

8.07

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิ่ง

1,031,584.57

0.33

เงิ นฝากออมทรัพย์

1,031,584.57

0.33

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดาเนินการ

8,833,155.33

2.83

เงิ นฝากเพือ่ ดาเนินการ

8,833,155.33

2.83

1,811,676.22
(1,207,950.33)
311,716,439.37

0.58
(0.39)
100.00

หุน้ กู้

เงินฝากออมทรัพย์
รวม

เงินฝากเพื่อดาเนินการ
รวม

สินทรัพย์อื่น
หนี ้สินอื่น
รวมทรัพย์ สินสุทธิ

สัญลักษณ์ และนิยามอันดับเครดิต
ทริสเรทติง้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลกำรจัดอันดับเครดิตตรำสำรหนี ้ระยะกลำงและระยะยำวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่ มจำก
AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ นอันดับต่ำสุด โดยตรำสำรหนี ้ระยะกลำงและยำวมีอำยุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป และแต่ละ
สัญลักษณ์มีควำมหมำยดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีควำมเสีย่ งต่ำที่สดุ บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด และได้ รับ
ผลกระทบน้ อยมำกจำกกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
AA มีควำมเสีย่ งต่ำมำก บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มำก แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกกำร
เปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A มีควำมเสีย่ งในระดับต่ำ บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อำจได้ รับผลกระทบจำกกำร
เปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่ำ
BBB มีควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีควำม
อ่อนไหวต่อกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มำกกว่ำ และอำจมีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ที่อ่อนแอ
ลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่ำ
BB มีควำมเสี่ยงในระดับสูง บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ำกว่ำระดับปำนกลำง และจะ
ได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ค่อนข้ ำงชัดเจน ซึ่งอำจส่งผลให้ ควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B มีควำมเสี่ยงในระดับสูงมำก บริ ษัทมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ และคืนเงิ นต้ นในเกณฑ์ ต่ำ และอำจจะหมด
ควำมสำมำรถหรื อควำมตังใจในกำรช
้
ำระหนี ้ได้ ตำมกำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
C มีควำมเสีย่ งในกำรผิดนัดชำระหนี ้สูงที่สดุ บริ ษัทไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตำมกำหนดอย่ำงชัดเจน
โดยต้ 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 เพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของคุณภำพของอันดับ
เครดิตภำยในระดับเดียวกัน
ฟิ ทช์ เรทติง้
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA(tha)
'AAA' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับควำม
น่ำเชื่อถือนี ้จะมอบให้ กบั อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีควำมเสี่ยง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นใน
ประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกำหนดให้ แก่ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรื อค ้ำประกันโดยรัฐบำล
AA(tha)

'AA' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นในประเทศไทยโดยระดับควำม
น่ำเชื่อถือของตรำสำรทำงกำรเงินขันนี
้ ้ต่ำงจำกผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรหนี ้อื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือขันสู
้ งสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้ อย
A(tha)
'A' แสดงถึ งระดับควำมน่ำเชื่ อ ถื อขัน้ สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ ดี กำร
เปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์หรื อสภำพทำงเศรษฐกิจอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ได้ ตรงตำมกำหนดของตรำ
สำรทำงกำรเงินเหล่ำนี ้มำกกว่ำตรำสำรอื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่ำ
BBB(tha)
'BBB' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันปำนกลำงเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี มีควำมเป็ นไป
ได้ มำกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์หรื อสภำพทำงเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ได้ ตรงตำม
กำหนดเวลำของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำนี ้มำกกว่ำตรำสำรหนี ้อื่นที่ได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่ำ
BB(tha)
'BB' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือค่อนข้ ำงต่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย กำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของ
ตรำสำรเหล่ำนี ้ภำยในประเทศนันๆ
้ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้คืนตำมกำหนดเวลำจะมี
ควำมไม่แน่นอนมำกขึ ้นตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ

B(tha)
'B' แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่อถือขันต
้ ่ำอย่ำงมีนยั สำคัญเมื่ อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหนี ้อื่นๆในประเทศไทย กำรปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขของตรำสำรหนี ้และข้ อผูกพันทำงกำรเงินยังคงเป็ นไปได้ ในปั จจุบนั แต่ควำมมัน่ คงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่ำนัน้ และ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมกำหนดอย่ำงต่อเนื่องนันไม่
้ แน่นอนขึ ้นอยู่กับสภำวะที่ เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและสภำพทำง
เศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี ้แสดงถึงระดับควำมน่ำเชื่ อถือขันต
้ ่ำมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรหรื อตรำสำรหนี ้อื่นใน
ประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันทำงกำรเงินขึ ้นอยู่กบั สภำวะที่เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว
D(tha)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือเหล่ำนี ้ จะถูกกำหนดให้ สำหรับองค์กรหรื อตรำสำรหนี ้ซึง่ กำลังอยูใ่ นภำวะผิดนัดชำระหนี ้ในปั จจุบนั
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถขันสู
้ งสุดในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรตรงตำมกำหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำร
หรื อตรำสำรอื่นๆ ในประเทศไทยภำยใต้ อนั ดับควำมน่ำเชื่อถือภำยในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับควำมน่ำเชื่อถือนี ้จะ
มอบให้ สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่มีควำมเสีย่ ง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน และโดย
ปกติแล้ วจะกำหนดให้ กบั ตรำสำรทำงกำรเงินที่ออกหรื อค ้ำประกันโดยรัฐบำล ในกรณีที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้ เพิ่มเติมจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่กำหนด

F2(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมกำหนดเวลำในระดับที่น่ำพอใจเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออก
ตรำสำรหนี ้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ระดับของควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำวยังไม่อำจเทียบเท่ำกับกรณีที่ได้ รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือที่สงู กว่ำ
F3(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำในระดับปำนกลำงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผู้ออกตรำสำรอื่นหรื อตรำสำรอื่นในประเทศเดียวกัน อย่ำงไรก็ดี ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ดังกล่ำวจะมีควำมไม่แน่นอนมำก
ขึ ้นไปตำมควำมเปลียนแปลงในทำงลบในระยะสันมำกกว่
้
ำตรำสำรที่ได้ รับกำรจัดกำรจัดอันดับที่สงู กว่ำ
B(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออก
ตรำสำรอื่นใประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ดังกล่ำวจะไม่แน่นอนมำกขึ ้นตำมกำรเปลียนแปลงทำงเศรษฐกิ จและ
กำรเงินในทำงลบระยะสัน้
C(tha)
แสดงถึงระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขของตรำสำรกำรเงินตำมกำหนดเวลำที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้
ออกตรำสำรอื่นในประเทศไทย ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันทำงกำรเงินขึ ้นอยูก่ บั สภำวะที่เอื ้อต่อกำรดำเนินธุรกิจและ
สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนัน้
D(tha)
แสดงถึงกำรผิดนัดชำระหนี ้ที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ วหรื อกำลังจะเกิดขึ ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ ตอ่ จำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกควำมแตกต่ำงออกจำกกำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับสำกล เครื่ องหมำย “+” หรื อ “-” อำจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึง่ ๆ เพื่อ แสดงถึงสถำนะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภำยในอันดับควำมน่ ำเชื่อถือขันหลั
้ ก ทังนี
้ ้ จะไม่มีกำรระบุสญ
ั ลักษณ์
ต่อท้ ำยดังกล่ำวสำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรื ออันดับที่ต่ำกว่ำ “CCC(tha)” สำหรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือใน
ระยะยำวและจะไม่มีกำรระบุสญ
ั ลักษณ์ ต่อท้ ำยดังกล่ำวสำหรั บอันดับควำมน่ำเชื่ อถือในระยะสั น้ นอกเหนือจำก “F1(tha)”
สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Rating Watch): สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือจะถูกใช้ เพื่อแจ้ งให้ นกั ลงทุน
ทรำบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอันดับควำมน่ำเชื่อถือและแจ้ งแนวโน้ มทิศทำงของกำรเปล่ยนแปลงดังกล่ำว
สัญญำณดังกล่ำวอำจระบุเป็ น “สัญญำณบวก” ซึง่ บ่งชี ้แนวโน้ มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ สงู ขึ ้น “สัญญำณลบ” จะบ่งชี ้
แนวโน้ มในกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือให้ ต่ำลง หรื อ “สัญญำณวิวฒ
ั น์” ในกรณีที่อนั ดับควำมน่ำเชื่อถืออำจจะได้ รับกำรปรับขึ ้น
ปรับลงหรื อคงที่ โดยปกติ สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ สำหรับช่วงระยะเวลำสันๆ
้

อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
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)
Aa3(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch)
Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch)

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

ข้ อมูล ณ 31 มีนำคม 2562

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
บาท
2562
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

300,507,175.23
9,864,739.90

ลูกหนี ้
จากเงินปั นผลและดอกเบี ้ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์

2,547,487.05
4,987.52
312,924,389.70

หนี ้สิน
เจ้ าหนี ้
จากการซื ้อเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนีส้ ินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

844,557.21
354,231.61
9,161.51
1,207,950.33
311,716,439.37

สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน

405,627,770.16

กาไร (ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ณ วันสิ ้นปี (หน่วย)

218,647,547.92
(312,558,878.71)
311,716,439.37
7.6847
40,562,776.9764

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
งบกาไรขาดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
บาท
2562
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ ดอกเบี ้ย
รายได้ อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทยี่ งั ไม่เกิดขึน้ ทังสิ
้ ้น
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

2,319,788.20
1,452,429.05
6,000.00
3,778,217.25
1,730,370.71
51,911.11
173,037.08
31,317.16
51,416.29
2,038,052.35
1,740,164.90

4,838,073.15
(23,835,434.67)
(18,997,361.52)
(17,257,196.62)

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล

ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562

รายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล มีกำรถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
โดยกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ จำนวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.26
ข้ อมูล ณ 31 มีนำคม 2562

การเปิ ดเผยข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล มีอตั รำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 22.4%
ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
-ไม่มีข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562

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

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

ชื่อ/นำมสกุล
นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์
นายออเสน การบริสุทธิ์
นายพงค์ ธาริน ทรัพยานนท์
นายอะนะ แพร่ พิพัฒน์ มงคล
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกูร

ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ด โกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สยำมลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมำร์ ทแคปปิ ตอลเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด สมำร์ ทอินคัม เพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ เพื่อกำร
เลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด หุ้นระยะยำว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด แคช ครีเอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด แวลู
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ยูโรเปี ย้ น โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ บอนด์
ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ไชน่ำ เกทเวย์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อเมริกนั โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อินเดีย โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อินคัม ครีเอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์
คอมพำนี ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดำร์ ด หุ้นระยะยำว 70/30

ข้ อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562

หมำยเหตุ

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
โดยตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ นต้ นไป บริ ษัทมีกำรรับบทวิจยั และบทวิเครำะห์ ผ่ำนทำง MiFID II จึงไม่มกี ำรรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้ บริ กำรบุคคลอื่น (Soft Commission)
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 มีนำคม 2562

แนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงและกำรดำเนินกำรใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที่ Website ของบริ ษัทจัดกำร
http://www.aberdeen-asset.co.th

