
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซเิบิล้แคปปิตอล 
รายงานคร่ึงปี 
1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุในตราสารท่ีอยู่ในรูปของสกลุเงินตา่งประเทศ 

 



 

   
 

  
สารบัญ 

 
 
 
                   หน้า 
 
 

ข้อมลูบริษัท           3  

สารจากบริษัทจดัการ 4-6 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล                                                                                                    7-21  

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม                                                                                                  22 

รายงานการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3                    22  

การเปิดเผยข้อมลูอตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุ  22 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ                 22 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั               23  

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)                                   24 

แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง                                                                           24 



3 

 

ข้อมูลบริษัท                                                      

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีน จํากัด มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited ตัง้อยู่ท่ี

ประเทศสิงคโปร์ ซึง่เป็นสํานกังานใหญ่ในภาคพืน้เอเชีย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Aberdeen Asset Management PLC เป็นบริษัท

จดัการกองทนุท่ีจดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร  ให้บริการการบริหารกองทนุรวม และกองทนุส่วนบคุคล สําหรับทัง้ลูกค้าสถาบนั และ

ลกูค้ารายย่อย โดย “กลุ่มอเบอร์ดีน” มีสํานกังานใหญ่อยู่ท่ีสหราชอาณาจกัร และยงัมีสํานกังานท่ี สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย 

มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น เป้าหมายของกลุ่มอเบอร์ดีนคือ การบริหารกองทนุโดยนํามาตรฐานและขัน้ตอนการลงทนุของกลุ่มมาเป็น

แนวทางปฏิบติัร่วมกบัการพิจารณาปัจจยัภายในของแตล่ะประเทศท่ีไปลงทนุ 

 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด มีช่ือเดิมคือ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร์ จํากัด ซึ่ง

จัดตัง้เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2539 และได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม เม่ือวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2539 และได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล เม่ือวนัท่ี 3 กันยายน 2540 

หลังจากนัน้ในปี2545 ได้ทําการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ในปี 2548 Aberdeen Asset 

Management Asia Limited ได้เข้ามาถือหุ้น 99.99% โดยอเบอร์ดีนประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมทัง้สิน้เป็นจํานวน 1.51* 

พนัล้านเหรียญสหรัฐ (4.95 หม่ืนล้านบาท) 

 

*บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ณ สิน้เดือนมีนาคม 2558 

 

ผู้ถือหุ้น         ร้อยละ               

1. บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท็ แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเตด็         99.99% 

2. อ่ืน ๆ                0.01% 

 

กรรมการของบริษัท         ร้อยละ               

1. นายฮิว ยงั             กรรมการ 

2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ           กรรมการ 

3. นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง           กรรมการ 

4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา           กรรมการ 

5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์           กรรมการ 

6. นายปรกฤษฎ์ พรรคพานิช           กรรมการ 
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สารจากบริษัทจัดการ                                                     

 

เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุน ทราบถึงภาพรวมของตลาดตราสารทนุและ

ตลาดตราสารหนี ้ในช่วงรอบปีบญัชี ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 รวมถึงแนวโน้มของตราสารทนุและตราสารหนีใ้นช่วง

ตอ่ไป ดงันี ้

 

ภาพรวมตลาดตราสารทุน 
ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศประจําไตรมาสส่ีของปี 2557 สามารถขยายตวัในอตัรา 2.3% จากปีก่อน ทําให้อตัรา

การขยายตวัของทัง้ปี 2557 อยู่ท่ี 0.7%  ตวัเลขของภาคการท่องเท่ียวและการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยท่ีสําคญั 

ซึง่ช่วยชดเชยการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกท่ีล้วนอ่อนตวัและตกต่ําลง  แม้การบริโภคจะได้รับประโยชน์จากราคานํา้มนัท่ีตก

ลงก็ตาม แต่รายได้ของภาคเกษตรกรรมท่ีอ่อนตวัลงบัน่ทอนการบริโภคของภาคครัวเรือน ซึง่ขยายตวัได้เพียง 1.9%  แม้ว่าการส่งออกได้

ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ได้ปรับตวัดีขึน้ และปิดสิน้ปีมีการขยายตวัเพียง 0.4%  ในขณะเดียวกันอตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลงมาอยู่ท่ี

เฉลี่ย 1.9% ตลอดปี 2557 ซึง่นบัเป็นตวัเลขเงินเฟ้อท่ีตํ่าท่ีสดุในรอบระยะเวลาห้าปี และลงมาติดลบในรอบสามเดือนแรกของปี 2558  ซึง่

เป็นผลจากราคานํา้มันท่ีร่วงลงอย่างรุนแรง  อย่างไรก็ตามภาวะเงินเฟ้อเช่นนีเ้ป็นท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านัน้ ทัง้นี ้

เน่ืองจากอตัราการว่างงานยงัคงต่ําและผู้บริโภคจะยงัได้รับประโยชน์จากราคาเชือ้เพลิงท่ีลดลงนี ้

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยยงัคงมีการฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง แตเ่ป็นไปอย่างช้าๆ โดยค่อนข้างทรงตวัในด้านการ

บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน  โดยทัง้ภาคผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างยังคงใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่าย  แม้ว่าเศรษฐกิจ

ภายนอกประเทศยงัคงอ่อนตวัจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจในจีนและภมิูภาคอาเซียน รวมถึงการฟืน้ตวัอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจ

ในยุโรปและญ่ีปุ่ น แต่ภาคการท่องเท่ียวของไทยยงัคงเดินหน้าขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง และเป็นแรงหนุนท่ีสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย โดย

ปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ิมขึน้มากในอตัรา 23% ในช่วงไตรมาสแรก โดยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากจีน ซึ่ง

ช่วยทดแทนปริมาณนกัท่องเท่ียวจากรัสเซียท่ีลดลงมาก   การประกาศยกเลิกกฎอยัการศกึท่ีใช้มานานสิบเดือนไปในเดือนเมษายน น่าจะ

ยิ่งกระตุ้นการขยายตวัของภาคการท่องเท่ียวได้อีก เน่ืองจากหลายประเทศคาดว่าจะทําการยกเลิกข้อแนะนําในแง่ลบและคําเตือนเก่ียวกบั

การเดินทางมาประเทศไทย  และเพ่ือท่ีจะเป็นการกระตุ้นการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายลง 0.25% มาอยู่ท่ี 1.75% หลงัจากท่ีทําการปรับลดตวัเลขประมาณการอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในรอบปี 2558 ลง 

0.20% มาอยู่ท่ี 3.8% โดยให้เหตุผลซึ่งได้แก่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีตกต่ํา  ความเช่ือมั่นของนักลงทุนท่ีเปราะบาง  การฟืน้ตัวของ

เศรษฐกิจโลกท่ีช้า และความเป็นไปได้ท่ีโครงการลงทนุของรัฐบาลจะลา่ช้าออกไปอีก 

สภานิติบญัญัติแห่งชาติท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นฝ่ายทหารยงัคงเดินหน้าทํางานร่วมกับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์

โอชา ในขณะท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับมอบภารกิจเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ ซึ่งเป็นท่ีคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิน้ใน

ปลายปี 2558  เพ่ือท่ีจะได้มีการเลือกตัง้ทัว่ประเทศในปี 2559  ความคืบหน้าในขณะนีย้งัคงเป็นไปตามแผนการท่ีวางไว้ แต่ความล่าช้า

อาจเกิดขึน้ได้ เน่ืองจากเกิดการโต้แย้งในบรรดาผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง และความเป็นไปได้ท่ีอาจจะต้องมีการทําประชามติต่อ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี ้ แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ โดยยังคงมีการปฎิรูปท่ีจําเป็นเกิดขึน้ ได้แก่ การยกเลิกมาตรการ

อดุหนนุราคาก๊าซหงุต้มและราคาก๊าซสําหรับรถยนต์ออกไป และล้มเลิกโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลก่อนท่ีล้มเหลว  ส่วนการปฎิรูปใน

ด้านอื่นๆกําลงัอยู่ในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงการนําระบบภาษีท่ีดิน ภาษีการให้และภาษีมรดกมาใช้ และการปฎิรูปเพ่ิมเติมในด้านธุรกิจ

พลงังาน เพ่ือส่งเสริมการใช้เชือ้เพลิงท่ีทดแทนได้ และแน่นอนว่าการลงทุนเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศจะทําให้ทางรถไฟ 



5 

 

ถนน และท่าสําหรับการขนส่งต่างๆดีขึน้  ในเวลาเดียวกนัหลงัจากท่ีอดีตนายกรัฐมนตรียิงลกัษณ์ ชินวตัร ถูกถอดถอนจากตําแหน่งและ

ห้ามเก่ียวข้องทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี เน่ืองจากถกูตัง้ข้อหาละเว้นการปฎิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบในโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล ซึง่ได้

สร้างความเสียหายเป็นมลูค่าสงูถึง 6 แสนล้านบาท และยงัต้องประสบกบัข้อหาในคดีอาญาด้วย ท่ีอาจจะทําให้ต้องโทษถึงจําคกุได้ หาก

ถูกตดัสินว่ามีความผิดโดยศาลฎีกาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  คําฟ้องต่อศาลได้ทําให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ผู้ สนับสนุนอดีต

นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์  แต่อย่างไรก็ดีไม่น่าจะส่งผลท่ีจะทําให้เกิดสถานการณ์ไม่สงบในระยะสัน้ได้ เน่ืองจากฝ่ายทหารยังคงอยู่ใน

อํานาจการปกครองประเทศ 

 

แนวโน้มตลาดตราสารทุนไทย 
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยภาคเอกชนยงัคงระมดัระวงัในการใช้จ่าย ส่วนการส่งออกยงั

ไม่ได้ฟืน้ตวัดีขึน้ เน่ืองจากราคาโภคภณัฑ์อาหารท่ีอ่อนตวัลง และเศรษฐกิจของบรรดาประเทศคู่ค้ายงัคงซบเซา โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ

จีนและภมิูภาคอาเซยีน  นอกจากนีร้ะดบัหนีส้ินของภาคครัวเรือนยงัคงสงู และการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า  

อย่างไรก็ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยน่าจะเร็วขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558  เน่ืองจากมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง อีกทัง้

ราคาพลงังานได้ลดลง และการใช้จ่ายของรัฐบาลกําลงัส่งผลอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ทัง้นีป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ นําเข้านํา้มนัใน

ปริมาณมาก ในสดัส่วนท่ีเทียบเท่ามากกว่า 10% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  นอกจากนีภ้าคการท่องเท่ียวท่ีแข็งแกร่งบวกกบั

มีการยกเลิกกฎอยัการศกึจะเป็นอีกหนึง่ปัจจยัหนนุท่ีสําคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย   ส่วนระบบการเงินของไทยยงัคงมัน่คงดีอย่าง

ต่อเน่ืองโดยมีสภาพคล่องท่ีสูง  ท่ีจะเอือ้อํานวยต่อการลงทุนในรอบใหม่เม่ือถึงเวลา  ด้านนโยบายการเงินมีแนวโน้มท่ีจะเอือ้อํานวยต่อ

เศรษฐกิจตอ่ไป โดยมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงอีกครัง้ เน่ืองจากค่าเงินบาทยงัถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าประเทศอ่ืนในภมิูภาคเดียวกนั ซึง่

มีเหตผุลสนบัสนนุจากตวัเลขดลุบญัชีเดินสะพดัท่ีเกินดลุ  ท่ามกลางปัจจยัแวดล้อมเช่นนี ้อตัราดอกเบีย้เงินฝากยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา ซึ่ง

อาจจะลดลงได้อีก  การลงทนุในทรัพย์สินท่ีให้อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยสงู และในบริษัทท่ีมีคณุภาพดี จึงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นทางเลือกในการ

ลงทนุท่ีดึงดดู โดยเฉพาะสําหรับนกัลงทนุภายในประเทศ  ทางด้านการเมืองเป็นท่ีคาดการณ์ได้ว่าเสถียรภาพยงัคงดีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า

จะมีความเป็นไปได้ท่ีความตงึเครียดจะมากขึน้ หลงัจากท่ีมีการห้ามอดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลกัษณ์ยุ่งเก่ียวทางการเมือง 

แม้ว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัคงอ่อนแอและสถานการณ์ทางการเมืองยงัไม่แน่นอน ดชันีตลาดหุ้นไทยนบัจากต้นปีจนถึงปัจจบุนั

ยงัคงผนัผวน โดยมีการคาดการณ์เป็นพิเศษวา่จะมีการเทขายทํากําไรในบางช่วงเวลา หลงัจากท่ีดชันีราคาหุ้นได้ปรับตวัสงูอย่างแข็งแกร่ง

ไปแล้วในระหวา่งปี 2557  แตค่วามผนัผวนในตลาดหุ้นก็ให้โอกาสในการเลือกลงทนุในหุ้นท่ีดีในราคาท่ีถกูลง  อเบอร์ดีนยงัคงเช่ือว่าบริษัท

ท่ีเลือกลงทนุยงัมีคณุภาพและศกัยภาพท่ีสงู ซึ่งบริษัททัง้หมดเหล่านีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างการเติบโต แม้ว่าปัจจยั

แวดล้อมการประกอบธุรกิจยงัคงยากลําบากอยู่ก็ตาม  หลายบริษัทยงัคงสร้างอนาคตท่ีดีด้วยการลงทนุท่ีสําคญัท่ีวางแผนไว้ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศท่ีมีตลาดท่ีมีการเติบโตสงู  คณุภาพของบริษัทท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทนุของอเบอร์ดีนยงัคงสงู เม่ือพิจารณาจากอตัราการกู้

หนีท่ี้ต่ําและจากอตัราผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท  ส่วนใหญ่ของบริษัทท่ีลงทนุเหล่านีมี้การจ่ายเงินปันผลเท่าเดิมหรือ

สงูกว่าเดิม โดยสอดคล้องกับกําไรสทุธิของบริษัท ซึ่งเป็นสญัญาณว่าฝ่ายบริหารยังคงมีความเช่ือมัน่ในฐานะการเงินของบริษัท รวมถึง

แนวโน้มในระยะยาวของธุรกิจในอนาคตด้วย ในเดือนมีนาคม 2558 ทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นหุ้นของกองทนุมีการซือ้ขายในราคาท่ีเทียบเท่า

กับ 14.3 เท่าของกําไรสุทธิท่ีคาดการณ์สําหรับปี 2558 และ 2.2 เท่าของมูลค่าตามบญัชีท่ีคาดการณ์สําหรับปี 2558 โดยมีอัตราการ

จ่ายเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.4% 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนี ้
ตลาดตราสารหนีไ้ทยได้รับแรงหนนุท่ีมีนยัสําคญัจากปัจจยัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศในรอบระยะเวลาหกเดือนจนถึง

สิน้เดือนมีนาคม 2558 โดยราคาพลงังานและโภคภณัฑ์ท่ีลดลงมาก และเศรษฐกิจท่ียงัไม่สามารถฟืน้ตวัได้อย่างชดัเจนขึน้ ล้วนเป็นหนึ่ง

ในปัจจยัหนนุท่ีทําให้ราคาตราสารหนีไ้ทยปรับตวัสงูขึน้  และโอกาสท่ีจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ
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ของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป จากท่ีมีการคาดการณ์ในช่วงแรกว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถนุายน 2558 ทําให้มมุมองต่อ

ตลาดตราสารหนีโ้ดยทัว่ไปดีขึน้  ในช่วงสิน้ไตรมาสส่ีของปี 2557 อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรไทยได้ลดลงระหว่าง 0.20 – 0.80%   

โดยอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของพนัธบตัรอายุ 10 ปีปรับลดลงมากท่ีสดุ  รัฐบาลทหารชดุใหม่ของไทยได้ดําเนินนโยบายการคลงัท่ีรัดกุม

มากขึน้ โดยยึดถือการลงทนุระยะปานกลางถึงระยะยาวในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั  ซึ่งเป็นจดุเปล่ียนจากการใช้นโยบายเร่ง

การบริโภคอย่างเสรีมากกว่าเพ่ือกระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มาเป็นการใช้นโยบายท่ีเน้นการลงทุนมากขึน้ ท่ีทําให้

กระทรวงการคลงัจะมีการออกพนัธบตัรใหม่ของรัฐบาลลดลง เน่ืองจากมีการคมุเข้มงบประมาณรายจ่ายของรัฐ  อเบอร์ดีนเช่ือว่าการออก

พนัธบตัรใหม่โดยเฉพาะพนัธบตัรอาย ุ10 ปีและต่ํากวา่นี ้จะเป็นปัจจยัท่ีบรรเทาผลกระทบต่อตลาดพนัธบตัรไทยได้ในบางช่วงท่ีเกิดปัจจยั

ลบต่อตลาดในอนาคต   นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัๆของตลาดตราสารหนีไ้ทยในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2558   โดยภาวะเศรษฐกิจยงัคงตกต่ําในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดจูะชะลอตวัจากเดิมในระยะท่ีเข้าสู่ไตรมาสสองของปี 

2558  ความเสี่ยงเปลี่ยนไปท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัเสถียรภาพในการเติบโต ในขณะท่ีข้อมลูรายเดือนของการส่งออกและ

อปุสงค์ภายในประเทศล้วนอ่อนตวัลง ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ในด้านลบ และค่าเงินบาทแข็งกว่าเม่ือเทียบกับค่าเงินท้องถ่ินของ

ประเทศอ่ืนๆในภมิูภาคเดียวกนั  ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึได้ตดัสินใจปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% มาอยู่ท่ี 1.75% ในเดือน

มีนาคม 2558   แม้ว่าในช่วงหนึ่งปีก่อนหน้านี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% มาอยู่ท่ี 2% ในเดือนมีนาคม 

2557 แล้วก็ตาม โดยมีสาเหตมุาจากความเสี่ยงท่ีมีนยัสําคญัจากปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ  

และหลงัจากท่ีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรไทยได้ลดลงในช่วง 0.20 – 0.80% ภายในไตรมาสสี่ของปี 2557 ก็ยงัคงปรับลดลงอีก 

0.25 – 0.30%  จนทําให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของพนัธบตัรไทยอายุ 2 ปี 5 ปีและ10 ปีเหลืออยู่ท่ี 1.80%, 2.31% และ 2.68% 

ตามลําดบั เม่ือสิน้ไตรมาสแรกของปี 2558 

 
แนวโน้มตลาดตราสารหนี ้

ในระยะต่อไปอเบอร์ดีนเช่ือว่าแรงหนนุท่ีดีสําหรับตลาดพนัธบตัรไทยยังคงมีอยู่ โดยภาวะเศรษฐกิจไทยยงัยืนยนัได้ว่านโยบาย

การเงินของไทยจะยงัคงผ่อนคลายตอ่ไปอกีระยะเวลาหนึ่ง และผลท่ีตามมาจะทําให้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ถูกตรึงไว้  อเบอร์ดีนประเมินว่า

ปริมาณการออกพนัธบตัรใหม่ในอนาคตของรัฐบาล ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่ออตัราดอกเบีย้ระยะยาวมากกว่าอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ จะเป็น

ผลดีตอ่ราคาพนัธบตัรไทย ท่ามกลางสภาวะท่ีการขาดดลุงบประมาณจะอยู่ในระดบัท่ีควบคมุได้   สําหรับปัจจยัภายนอกประเทศที่จะมีต่อ

ตลาดพนัธบตัรไทยนัน้ ไม่น่าจะเป็นอปุสรรคตอ่กระแสเงินทนุต่างชาติท่ีจะเข้ามาลงทนุในตลาดพนัธบตัรไทย โดยท่ีอเบอร์ดีนประมาณการ

ว่าแม้จะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา แต่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรจาก

กระทรวงการคลงัของสหรัฐฯจะเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีการลงทนุของต่างชาติในตลาดพนัธบตัรไทยยงัคงน้อยเม่ือเทียบกบัตลาด

พนัธบตัรของประเทศอ่ืนๆในภมิูภาคเดียวกนั ซึง่จะทําให้ความผนัผวนในตลาดพนัธบตัรไทยท่ีมีสาเหตมุาจากภายนอกประเทศลดลง 

 

สดุท้ายนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั ใคร่ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ให้ความไว้วางใจเลือกบริษัท

เป็นผู้จดัการการลงทนุของท่านตลอดมา และบริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมลูกองทนุท่ีบริษัทนําเสนอนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทนุของ

ท่าน 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จํากดั 
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รายละเอียดของกองทุน 

นโยบายการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งทนุและตราสารแห่งหนี ้ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถ
ปรับ  กลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยการลงทนุในตราสารแห่งทนุ
จะมุ่งเน้นหลกัทรัพย์ท่ีมีแนวโน้มและปัจจยัพืน้ฐานดี สําหรับการลงทนุในตราสารแห่งหนีจ้ะลงทนุทัง้
ทางภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
โดยจะคํานึงถึงคณุภาพและความมัน่คงของสถาบนัท่ีออกตราสารนัน้ๆ และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ
กบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุและคํานึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้
เป็นสําคญั   

นโยบายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
และ30 กันยายน ของทกุปี และ/หรือช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรท่ีจะจ่ายเพ่ิม ในอตัราไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิ หรือกําไรสะสม เม่ือโครงการมีกําไรสทุธิในงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงิน
ปันผล หรือมีกําไรสะสมจนถึงงวดบญัชีท่ีจะจา่ยเงินปันผลนัน้แล้วแตก่รณี 

ประวัตกิารจ่ายปันผล  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ครัง้ที่ วันที่จ่ายปันผล จาํนวน(บาทต่อหน่วย) 

1 15 ต.ค. 46 1.7000 
2 4 พ.ค. 47 0.8100 
3 3 พ.ค. 48 1.6000 
4 4 พ.ย. 48 0.8797 
5 2 พ.ค. 49 1.3121 
6 18 เม.ย. 50 0.2627 
7 17 ส.ค. 50 1.3969 
8 17 ก.ย. 52 0.7678 
9 16 ต.ค. 52 0.5300 

10 16 เม.ย. 53 0.8400 
11 19 ต.ค. 53 2.0900 
12 19 เม.ย. 54 0.1100 
13 22 ส.ค. 54 1.0300 
14 20 ม.ค. 55 0.4800 

15 20 เม.ย. 55 1.0700 

16 19 ต.ค. 55 1.0600 

17 23 เม.ย. 56 1.1500 

18 20 ต.ค. 57 0.7400 
รวม 17.8292 
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รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 

  

เสนอ     ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิล้แคปปิตอล 
 
 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ ดูแลผลประโยชน์ อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิล้แคปปิตอล อันมี บริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จํากดั เป็นผู้จดัตัง้ และจดัการกองทนุได้ปฏิบติัหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ กองทุนรวมดงักล่าว 

สําหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 แล้วนัน้ 

 

 ธนาคาร ฯ ได้จดัทํารายงานฉบบันีข้ึน้บนพืน้ฐานของแหล่งข้อมลูท่ีได้รับ ณ วนัท่ีในจดหมายนี ้โดยเช่ือว่าเช่ือถือได้ แต่

ธนาคารไม่รับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความ

ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบคุคลท่ีสาม) อย่างชดัแจ้ง ไม่มีการรับประกนัว่าเหตกุารณ์หรือผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกัน

กบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนัใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทนุ การกระทําการ 

หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการกระทํา หรือละเลยท่ีเกิดขึน้อนัเก่ียวข้องกับรายงาน

ฉบบันี ้

 

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จํากัด ได้ปฏิบติัหน้าท่ีในการจดัการ อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิล้

แคปปิตอล โดยถูกต้องตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ในโครงการจดัการท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

           ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

                                                                                                          
             (ณิชมน ขจิตสวุรรณ) 

 Vice President 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 

       

  

 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

9 เมษายน 2558 
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ผลการดาํเนินงาน 

ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2558       มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  745,057,686.31 บาท      มลูค่าหน่วยลงทนุ 8.6729 บาท/หน่วย 

 
 

รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสุทธิ เกณฑ์มาตรฐาน* 

3 เดือน -1.55% 0.13% 

6 เดือน -2.90% -1.69% 

12 เดือน 7.37% 7.38% 

3 ปี 28.20% 19.84% 

5 ปี 88.12% 54.22% 

ตัง้แต่ต้นปี -1.55% 0.13% 

ตัง้แตจ่ดัตัง้ (13 พ.ย. 46) 347.79% 155.58% 

 

ท่ีมา:  บลจ. อเบอร์ดีน จํากดั 
หมายเหตุ    
*เกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ 50%, Thai BMA Government Bond Index (Total Return Index) 25% 

และอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉลี่ยประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (BBL 

KBANK และ SCB) 25%   

 

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

กองทนุนีไ้ม่มีการลงทนุในตราสารท่ีอยู่ในรูปของสกลุเงินตา่งประเทศ 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม จาํนวนเงิน (บาท) ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ** 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,822,925.96 0.53 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 114,687.83 0.02 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 382,292.59 0.05 

คา่ใช้จ่ายอืน่ๆ 99,698.94 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 4,419,605.32 0.61 

 

 * ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ แตไ่ด้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แล้ว 

** มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ย  717,056,033.88 บาท 

              

 
ค่านายหน้า    

สําหรับรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ช่ือบริษัทนายหน้า จาํนวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทัง้หมด 

บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 64,566.88 24.75 

บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 50,706.07 19.44 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 44,051.74 16.89 

บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 28,314.58 10.85 

บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 25,580.98 9.81 

บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 22,794.67 8.74 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 16,135.79 6.19 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 8,694.15 3.33 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 260,844.86 100.00 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

        

  อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

จํานวนหน่วย 

(หุ้น) 

จํานวนมลูคา่ท่ี

ตราไว้ 
มลูค่ายติุธรรม % 

        

หุ้นสามญั      

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

 อาหารและเคร่ืองดื่ม      

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 333,558 11,674,530.00 1.56 

 ธุรกจิการเงนิ      

 ธนาคาร      

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 106,300 24,342,700.00 3.24 

  บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  191,800 7,480,200.00 1.00 

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 151,200 26,913,600.00 3.59 

  บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป  242,790 11,107,642.50 1.48 

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 51,500 9,501,750.00 1.27 

 เงนิทุนและหลักทรัพย์      

  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 136,700 14,216,800.00 1.89 

  บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  689,100 7,304,460.00 0.97 

 ประกันภัยและประกันชีวติ      

  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 72,659 26,593,194.00 3.54 

  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ 4,723,420 13,414,512.80 1.79 

  บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต  345,875 4,600,137.50 0.61 

 สินค้าอุตสาหกรรม      

 ยานยนต์      

  บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 71,900 14,344,050.00 1.91 

 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      

 วัสดุก่อสร้าง      

  บมจ.ไดนาสตีเ้ซรามิค  2,012,000 12,675,600.00 1.69 

  บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง 34,200 13,064,400.00 1.74 

  บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย 57,100 29,235,200.00 3.90 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

        

  อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

จํานวนหน่วย 

(หุ้น) 

จํานวนมลูคา่ท่ี

ตราไว้ 
มลูค่ายติุธรรม % 

 

 พฒันาอสังหาริมทรัพย์      

  บมจ.เซน็ทรัลพฒันา 207,300 8,862,075.00 1.18 

  บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ 1,149,200 19,306,560.00 2.57 

 ทรัพยากร      

 พลังงานและสาธารณูปโภค      

  บมจ.บ้านป ู 611,600 18,042,200.00 2.40 

  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 1,346,300 14,674,670.00 1.96 

  บมจ.ผลิตไฟฟ้า 95,300 14,437,950.00 1.92 

  บมจ.ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 253,800 27,664,200.00 3.69 

  บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 159,300 9,757,125.00 1.30 

 บริการ      

 พาณิชย์      

  บมจ.บิ๊กซี ซเูปอร์เซน็เตอร์ 111,000 25,530,000.00 3.40 

  บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 1,607,848 13,103,961.20 1.75 

 การแพทย์      

  บมจ.กรุงเทพดสิุตเวชการ  435,000 8,569,500.00 1.14 

  บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 96,000 14,592,000.00 1.94 

 ส่ือและสิ่งพมิพ์      

  บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิช

ช่ิง 286,382 3,407,945.80 0.45 

  บมจ.บีอซีี เวิลด์ 568,200 23,296,200.00 3.10 

 เทคโนโลยี      

 ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์      

  บมจ.ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส 384,800 16,931,200.00 2.26 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

  บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 98,500 23,344,500.00 3.11 

รวม หุน้สามญั    467,988,863.80 62.35 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

        

  อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

จํานวนหน่วย 

(หุ้น) 

จํานวนมลูคา่ท่ี

ตราไว้ 
มลูค่ายติุธรรม % 

 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น      

  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 13,312 56,975.36 0.01 

รวม ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้    56,975.36 0.01 

        

พนัธบัตรรัฐบาล      

  ADB169A AAA/ฟิทซ์ เรทติง้ส์ 4,000 4,000,000.00 4,213,604.16 0.56 

  CABEI162A AAA/ฟิทซ์ เรทติง้ส์ 3,500 3,500,000.00 3,591,518.71 0.48 

  EXAT163A 3,500 3,500,000.00 3,562,481.48 0.47 

  GGLB189A 5,000 5,000,000.00 5,271,083.25 0.70 

  KEXIM163A Aa3/มดูีส์้ เรทติง้ส์ 5,000 5,000,000.00 5,066,948.60 0.68 

  KEXIM183A Aa3/มดูีส์้ เรทติง้ส์ 6,000 6,000,000.00 6,233,893.14 0.83 

  LB155A 8,000 8,000,000.00 8,125,138.24 1.08 

  LB15DA 3,000 3,000,000.00 3,057,775.44 0.41 

  LB167A 1,000 1,000,000.00 1,056,837.05 0.14 

  LB16NA 4,000 4,000,000.00 4,211,111.84 0.56 

  LB176A 10,500 10,500,000.00 10,928,700.41 1.46 

  LB17OA 1,500 1,500,000.00 1,554,529.69 0.21 

  LB183B 3,500 3,500,000.00 3,819,605.66 0.51 

  LB191A 2,000 2,000,000.00 2,277,666.72 0.30 

  LB196A 7,500 7,500,000.00 8,094,572.70 1.08 

  LB198A 2,000 2,000,000.00 2,289,958.10 0.31 

  LB19DA 2,000 2,000,000.00 2,314,508.26 0.31 

  LB213A 2,500 2,500,000.00 2,968,138.53 0.40 

  LB21DA 9,000 9,000,000.00 9,747,771.48 1.30 

  LB233A 2,500 2,500,000.00 3,037,193.68 0.40 

  LB236A 12,500 12,500,000.00 13,602,181.50 1.81 

  LB244A 5,000 5,000,000.00 5,832,619.50 0.78 

  LB25DA 10,000 10,000,000.00 11,207,983.70 1.49 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

        

  อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

จํานวนหน่วย 

(หุ้น) 

จํานวนมลูคา่ท่ี

ตราไว้ 
มลูค่ายติุธรรม % 

 

  LB267A 1,500 1,500,000.00 2,020,620.29 0.27 

  LB27DA 2,000 2,000,000.00 2,173,188.84 0.29 

  LB283A 1,500 1,500,000.00 1,937,456.62 0.26 

  LB296A 11,000 11,000,000.00 13,621,393.83 1.82 

  LB316A 2,500 2,500,000.00 2,634,847.10 0.35 

  LB326A 3,000 3,000,000.00 3,196,036.05 0.43 

  LB446A 3,000 3,000,000.00 3,555,319.59 0.47 

  LBA37DA 7,000 7,000,000.00 7,739,164.30 1.03 

รวม พนัธบตัรรฐับาล   145,000,000.00 158,943,848.46 21.19 

        

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      

  BOT157A 7,000 7,000,000.00 7,079,382.10 0.94 

  BOT162B 13,500 13,500,000.00 13,616,426.43 1.81 

  CB15409A 44,500 44,500,000.00 44,482,938.26 5.93 

  CB15423A 13,000 13,000,000.00 12,986,282.53 1.73 

  CB15423B 3,000 3,000,000.00 2,996,834.43 0.40 

รวม พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย   81,000,000.00 81,161,863.75 10.81 

        

หุ้นกู้      

  BH16DA A/ทริส เรทติง้ 6,500 6,500,000.00 6,764,241.06 0.90 

  HANA192A AA+/เอส แอนด์ พี 3,000 3,000,000.00 3,185,478.57 0.42 

  HMPRO182A A+/เอส แอนด์ พี 1,500 1,500,000.00 1,517,537.73 0.20 

รวม หุน้กู ้   11,000,000.00 11,467,257.36 1.52 

        

เงนิฝากออมทรัพย์      

  ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็. เอ. - บญัชีเงินฝากโกลด์เซฟว่ิง  5,990,461.02 0.80 

รวม เงินฝากออมทรัพย์    5,990,461.02 0.80 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

        

  อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

จํานวนหน่วย 

(หุ้น) 

จํานวนมลูคา่ท่ี

ตราไว้ 
มลูค่ายติุธรรม % 

 

เงนิฝากเพื่อดาํเนินการ      

  ธนาคารซตีิแ้บงก์ เอน็.เอ. - บญัชีเงินฝากเพ่ือดําเนินการ  16,662,644.47 2.22 

รวม เงินฝากเพือ่ดําเนินการ    16,662,644.47 2.22 

        

สินทรัพย์อ่ืน    8,903,607.71 1.19 

หนีสิ้นอืน่    (854,775.19) (0.09) 

  รวมทรัพย์สนิสุทธิ    750,320,746.74 100.00 

 

สัญลักษณ์และนิยามอนัดบัเครดติ 
 
ทริสเรทติง้ ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจํานวน 8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก 

AAA ซึง่เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึง่เป็นอนัดบัต่ําสดุ โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และแตล่ะ

สญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้

 

AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี่ยงต่ําท่ีสดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับ

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ   
     
AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบั AAA   
     
A มีความเสี่ยงในระดบัต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกวา่  
     
BBB มีความเสี่ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แตมี่ความ

อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนีท่ี้ออ่นแอ

ลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสงูกว่า  

 BB มีความเสี่ยงในระดบัสงู บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํากวา่ระดบัปานกลาง และจะ

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชดัเจน ซึง่อาจส่งผลให้ความสามารถใน

การชําระหนีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ  
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B  มีความเส่ียงในระดบัสงูมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ํา และอาจจะหมด

ความสามารถหรือความตัง้ใจในการชําระหนีไ้ด้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ   
     
C  มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน 

โดยต้องอาศยัเง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถในการชําระหนีไ้ด้   
     
D     เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  
 
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ตอ่ท้าย เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
 
 
 
ฟิทช์ เรทติง้  
อันดบัความน่าเช่ือถอืระยะยาวสาํหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึง่กําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความ

น่าเช่ือถือนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสดุ” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน

ประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาล  

AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทยโดยระดบัความ

น่าเช่ือถือของตราสารทางการเงนิขัน้นีต่้างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของ

ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย  

A(tha)  
'A' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดของตรา

สารทางการเงินเหล่านีม้ากกวา่ตราสารอ่ืนท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสงูกวา่  

BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไป

ได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตาม

กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารหนีอ่ื้นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสงูกวา่  

BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศไทย การชําระหนีต้ามเง่ือนไขของ

ตราสารเหล่านีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไม่แน่นอนในระดบัหนึง่และความสามารถในการชําระหนีคื้นตามกําหนดเวลาจะมี

ความไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  

B(tha)  
'B' แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ตํ่าอย่างมีนยัสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีอ่ื้นๆในประเทศไทย การปฏิบติัตาม

เง่ือนไขของตราสารหนีแ้ละข้อผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจบุนั แต่ความมัน่คงยงัจํากดัอยู่ในระดบัหนึง่เท่านัน้ และ
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ความสามารถในการชําระหนีต้ามกําหนดอย่างตอ่เน่ืองนัน้ไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง

เศรษฐกิจ  

CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อนัดบัความน่าเช่ือถือเหลา่นีแ้สดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ืน่ใน

ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบติัตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจและการพฒันาทาง

เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  

D(tha)  
อนัดบัความน่าเช่ือถือเหลา่นี ้จะถกูกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึง่กําลงัอยู่ในภาวะผิดนดัชําระหนีใ้นปัจจบุนั  
 
 
อันดบัความน่าเช่ือถอืระยะสัน้สาํหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร

หรือตราสารอ่ืนๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซึง่กําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนีจ้ะ

มอบให้สําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสดุ” เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอืน่ในประเทศเดียวกนั และโดย

ปกติแล้วจะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็นพิเศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด  
F2(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออก

ตราสารหนีอ่ื้นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีได้รับการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีสงูกวา่  

F3(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ

กบัผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนีด้งักลา่วจะมีความไม่แน่นอนมาก

ขึน้ไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่  

B(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ออก

ตราสารอ่ืนใประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนีด้งักลา่วจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

การเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชําระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสงู เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้

ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบติัตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะท่ีเอือ้ต่อการดําเนินธุรกิจและ

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้  

D(tha)  
แสดงถึงการผิดนดัชําระหนีท่ี้ได้เกิดขึน้แล้วหรือกําลงัจะเกิดขึน้  
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดบัความน่าเช่ือถอืในระยะยาวและในระยะสัน้สาํหรับประเทศไทย  
เคร่ืองบง่ชีพิ้เศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือทกุอนัดบั เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถกูระบไุว้เพิม่เติมตอ่จากอนัดบัความน่าเช่ือถือสําหรับ

ประเทศหนึง่ๆ เพ่ือ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถือขัน้หลกั ทัง้นี ้ จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ 

ตอ่ท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั “AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต่ํากว่า “CCC(tha)” สําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือใน

ระยะยาว และจะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักลา่วสําหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating Watch): สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเชื่อถือจะถกูใช้เพื่อแจ้งให้นกัลงทนุ

ทราบวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปล่ยนแปลงดงักล่าว 

สญัญาณดงักลา่วอาจระบเุป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บง่ชีแ้นวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือให้สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชี ้

แนวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือให้ต่ําลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน์” ในกรณีท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึน้

ปรับลงหรือคงท่ี โดยปกติ สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือมกัจะถกูระบไุว้สําหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  

 

เอส แอนด์ พี เรทติง้ ความหมายโดยทัว่ไปของอนัดบัความน่าเชื่อถือ สรุปได้ดงันี ้

'AAA' - ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนีส้งูสดุ เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสงูท่ีสดุ 

'AA' - ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนีร้ะดบัสงูมาก 

'A' - ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนีร้ะดบัสงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดีและสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

'BBB' - ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนีใ้นระดบัปานกลาง และจะได้รับผลกระทบมากกวา่จากภาวะเศรษฐกิจท่ี

มีการเปลี่ยนแปลง 

'BBB-' - นกัลงทนุพจิารณาว่าเป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีตํ่าท่ีสดุของกลุม่ตราสารหนีท่ี้อยู่ในระดบั Investment grade  

'BB+' - นกัลงทนุพจิารณาวา่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสงูท่ีสดุของกลุม่ตราสารหนีท่ี้อยู่ในระดบั Speculative grade  

'BB' - ผู้ออกตราสารหนีร้ะดบันี ้ในระยะสัน้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยกว่า แตจ่ะยงัได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจาก

ภาวะการเปล่ียนแปลงทางด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ 

'B' - ผู้ออกตราสารหนีร้ะดบันีจ้ะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มาก เม่ือมีภาวะการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ 

แตย่งัมีความสามารถในการชําระหนีอ้ยู่ 

‘CCC’ - ผู้ออกตราสารหนีร้ะดบันีใ้นปัจจบุนักําลงัได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ และต้องอาศยัปัจจยัท่ีเอือ้อํานวยทาง

ธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ เพ่ือให้มีความสามารถในการชําระหนี ้

‘CC’ - ผู้ออกตราสารหนีร้ะดบันีใ้นปัจจบุนักําลงัได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆมาก 

‘C’ - ผู้ออกตราสารหนีร้ะดบันีปั้จจบุนักําลงัได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มาก โดยเฉพาะกบัการทําหน้าท่ีในการชําระหนีแ้ละ

การปฏิบตัิตามเง่ือนไขอ่ืนๆ 

‘D’ - เป็นระดบัท่ีมีการผิดนดัการชําระหนี ้

หมายเหต ุ- ในกลุ่มท่ีมีอนัดบัจาก ‘AA’ ถึง ‘CCC’ อาจมีการแสดงสถานะท่ีแตกตา่งกนัได้ระหว่างตราสารในกลุม่อนัดบัเดียวกนั 

โดยการเติบเคร่ืองหมาย + หรือ - ข้างหน้า 
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มูดีส์้ เรทติง้ การจดัอนัดบัคณุภาพกองทนุตราสารหนี ้

Aaa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมี

ความเสี่ยงในระดบัต่ํามากท่ีสดุท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง 

Aa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสี่ยง

ในระดบัต่ํามากที่จะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง 

A - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูพิจารณาวา่มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสงูกวา่ระดบัปาน

กลาง และมีความเส่ียงในระดบัตํ่าท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง 

Baa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูพิจารณาวา่มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง 

และมีความเสี่ยงในระดบัปานกลางท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการท่ีนําไปสูก่ารเก็งกําไรใน

ตลาดได้ 

Ba - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีพืน้ฐานท่ีนําไปสูก่ารเก็งกําไรในตลาดได้ 

และมีความเสี่ยงในระดบัสงูพอสมควรท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  

B - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูพิจารณาวา่เป็นตราสารที่สร้างการเก็งกําไรในตลาด และมี

ความเสี่ยงในระดบัสงูท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง  

Caa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Caa  สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัต่ํา และมีความ

เสี่ยงในระดบัสงูมากท่ีจะถกูลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง 

Ca  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้สร้างการเก็งกําไรสงูในตลาด และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการ

ผิดสญัญาชําระหนีม้าก 

C  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีท่ี้เกิดการผิดสญัญาชําระหนีข้ึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยท่ีจะ

กลบัมาชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 

หมายเหต ุ- การเพ่ิมเติมข้อมลูในการจดัอนัดบั อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 กํากบัตอ่ท้ายอนัดบัคณุภาพกองทนุตัง้แต่อนัดบั Aa ถงึ 

Caa   การกํากบัด้วยเลข 1 แสดงวา่กองทนุหรือผลิตภณัฑ์การลงทนุประเภทอ่ืนท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูท่ีสดุในอนัดบันัน้   

การกํากบัด้วยเลข 2 แสดงวา่กองทนุหรือผลิตภณัฑ์การลงทนุประเภทอ่ืนท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางในอนัดบันัน้   และ

การกํากบัด้วยเลข 3 แสดงวา่กองทนุหรือผลิตภณัฑ์การลงทนุประเภทอ่ืนท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพต่ําท่ีสดุในอนัดบันัน้ 

 

 
อันดับควอันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารามน่าเช่ือถือของธนาคาร //สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคารสถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

  

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถอืโดย 
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดบัความน่าเช่ือถอืโดยสถาบัน 
ในประเทศ 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. A2 (Moody)/A (S&P) - 

 
ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2558 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนีเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  

      

     บาท 

     2558 

สินทรัพย์   

 เงินลงทนุตามมลูคา่ยติุธรรม   718,061,662.91 

 เงินฝากธนาคาร  22,653,105.49 

 ลกูหนี ้   

  จากเงินปันผลและดอกเบีย้  5,316,164.05 

  จากการขายเงินลงทนุ  5,039,851.26 

  จากการขายหน่วยลงทนุ  104,738.22 

  รวมสินทรัพย์  751,175,521.93 

หนีสิ้น   

 เจ้าหนี ้   

  จากการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  4,626.51 

 คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  829,349.58 

 หนีสิ้นอืน่  20,799.10 

  รวมหนีสิ้น  854,775.19 

สินทรัพย์สทุธิ  750,320,746.74 

สินทรัพย์สทุธิ:   

 ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  859,861,251.04 

 กําไร (ขาดทนุ) สะสม   

  บญัชีปรับสมดลุ  141,388,811.34 

  กําไร (ขาดทนุ) สะสมจากการดาํเนินงาน  (250,929,315.64) 

  สินทรัพย์สทุธิ  750,320,746.74 

 
  

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย  8.7260 

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย)  85,986,125.0859 
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กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

งบกาํไรขาดทุน 

 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2557 ถงึ 31 มีนาคม 2558 
          

        บาท 

        2558 

รายได้จากการลงทนุ   

  รายได้เงินปันผล 4,526,861.93 

  รายได้ดอกเบีย้ 3,510,135.75 

  รวมรายได้ 8,036,997.68 

คา่ใช้จ่าย   

  คา่ธรรมเนียมการจดัการ 3,822,925.96 

  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 114,687.83 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 382,292.59 

  คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 31,117.16 

  คา่ใช้จ่ายอืน่ 68,581.78 

  รวมคา่ใช้จ่าย 4,419,605.32 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 3,617,392.36 

          

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ   

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุ 13,450,992.16 

  รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (32,132,830.66) 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุท่ีเกิดขึน้และท่ียงัไม่เกิดขึน้ (18,681,838.50) 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน (15,064,446.14) 
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รายงานช่ือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าทาํธุรกรรม 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ  

บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต  

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง  31 มีนาคม 2558 

 

 

 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่  

 ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2558 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล มีอตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 28.2% 

 ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง  31 มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 

การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

N/A 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง  31 มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอยีดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหน่วยลงทนุเกิน  

1 ใน 3 ได้ท่ีบริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  
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รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดนี จาํกัด 
 

ลําดบัท่ี ช่ือ/นามสกลุ ช่ือกองทนุรวมท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ

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

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 
นางสาวรัตนวรรณ แสงกติโิกมล 
นายออเสน การบริสุทธ์ิ  
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์  
นายวรวทิย์ วริิยะฉัตร์ 
นายพชร ทมิาสาร 
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกูร 
 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกรท 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนเฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี ้ดีวิเดน็ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคมัเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชัน่ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีนแวล ู
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตีส์้ บอนด์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน อินคมั ครีเอชัน่ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เจแปน  ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ 

 

 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง  31 มีนาคม 2558 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงั

มีรายช่ือต่อไปนี ้

1. ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
4. ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
10. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
13. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
15. ธนาคาร ดอยช์แบงก์ 
16. ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์ออ็ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 
17. ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
19. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 
23. ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
30. ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
31. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
32. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
33. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชัน่แนล แอสโซซิเอชัน่  สาขากรุงเทพฯ  
34. ธนาคาร ฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง  31 มีนาคม 2558 

แนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี Website ของบริษัทจดัการ 

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




