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ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

ซึ่งอาจท าให้ได้รับเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรก 
กองทุนมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจผู้จัดการกองทุน 

โดยปัจจุบนักองทุนไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่

ดูแลให้ท าตามกฎหมาย 



 

 

 

รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน     ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ ช่ือ Aberdeen Standard SICAV I – Japanese 
Equity Fund [เดิมช่ือ อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุ
เดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยกองทนุหลกัมีการลงทนุอยา่งน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภท
ตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related  
securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ที่
ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว 

 
นโยบายเงนิปันผล   โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทนุต่อเพื่อให้เกิดรายได้

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาพรวมตลาดตราสารทุนท่ัวโลก ปี 2562 และแนวโน้ม 
 
เกือบทัง้ปี 2562 ผู้จดัการกองทนุมองหาตวักระจายความเส่ียงเพ่ือป้องกนัผลตอบแทนขณะตลาดมีความ
ผนัผวน เชน่ สกลุเงินเยน หรือ พนัธบตัรชดเชยเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (TIPS) ในแง่ของวฏัจกัรเศรษฐกิจเราคง
เห็นช่วงเวลาท่ีความผนัผวนเพิ่มขึน้ในปีท่ีจะถึง แตอ่ย่างไรก็ตามกองทนุโดยมากได้เพิ่มสดัส่วนหุ้นและลด
ตวักระจายความเส่ียงลงในสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส่วนกองทุนแบบใหม่ท่ีลงทุนแบบให้ผลตอบแทน
สม ่าเสมอก็มีปรับสดัสว่นไปในทางเดียวกนั 

ความผนัผวนของคา่เงินไม่สงูนกัในปี 2562 ในความเป็นจริงปี 2554 และ 2559 เป็นสองปีสดุท้ายท่ีมีการ
เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนสงู เราคาดวา่จะเห็นคา่เงินดอลลาร์สหรัฐฯออ่นตวัลงในปีท่ีจะถึง เน่ืองจาก
การขยายขนาดงบการเงินของธนาคารกลาง และบางส่วนจากความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีเพิ่มขึน้ท าให้เงิน
ไหลไปสินทรัพย์นอกประเทศ อย่างไรก็ตามผลตอบแทนจากค่าเงินไม่ใช่ส่วนส าคญัแบบมีนยัของกองทุน
ของเรา 

การกระจายความเส่ียงในกองมีความสมเหตสุมผลเพ่ือรับประโยชน์จากผลตอบแทนจากความเส่ียงท่ีมาก
ขึน้ของหุ้น สภาพคล่องท่ีต ่า หรือ ค่าเฉล่ียอายุตราสาร จุดท่ีนกัลงทุนต้องตดัสินใจคือช่วงระยะเวลาการ
ลงทนุ เช่นเดียวกบัปี 2562 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีซบัซ้อน สญัญาณจากบริษัทและการเมืองจะท าให้เกิด
โอกาสการซือ้ขายแบบสัน้ๆ การวางสดัส่วนการลงทนุเช่นนีแ้ละการตดัสินใจเข้าออกเป็นส่วนส าคญัในการ
ท าก าไรจากโอกาสระยะสัน้ มองไปข้างหน้าเราจะเห็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่าขาขึน้ของการลงทนุเร่ิมใกล้จะ
จบลง เพราะฉะนัน้การวางกลยุทธ์ลงทุนจะกลายเป็นสิ่งส าคญัมากขึน้ โดยเลือกสินทรัพย์ท่ีสามารถรอด
พ้นขาลงหรือสามารถให้ผลตอบแทนท่ีดีถึงแม้ว่าอาจจะต้องลดเงินปันผลหรือเกิดหตกุารณ์ผู้ออกตราสาร
หนีไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ด้ ผลตอบแทนระยะยาวดนูา่สนใจมากกวา่ในสินทรัพย์ท่ีไม่ซือ้ขายในตลาด สรุปได้
ว่าการวางกลยุทธ์แบบสัน้และยาวจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด ถ่ีถ้วนจะปูทางไปสู่ผลตอบแทนท่ี
แข็งแกร่ง 

วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า 

11 ปีหลงัวิกฤตการเงินโลก (GFC) เศรษฐกิจขาขึน้ก าลงัจะจบลง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ การใช้
มาตรการควบคมุตา่งๆ หว่งโซอ่ปุทานท่ีหยดุชะงกั และความตงึเครียดทางด้านการเงิน ก าลงัท าให้เกิด
ภาวะช็อกของอปุสงค์และอปุทานในเศรษฐกิจโลก 

ค าถามท่ียงัเหลืออยู ่คือ การชะลอตวัครัง้นีจ้ะรุนแรงและยาวนานแคไ่หน ความเสียหายในระยะยาวมาก
น้อยเพียงใด 



การประเมินคา่ความเสียหายในเวลานีท้ าได้ยาก ตอนเดือนกมุภาพนัธ์เราคาดวา่เศรษฐกิจโลกจะเตบิโต 
2.4% ต้นเดือนมีนาคมเราปรับตวัเลขลงไปท่ี 1.7% ซึง่ต ่าสดุเป็นอนัดบัสามตัง้แตปี่ 1980 และหลงัจาก
ตดิตามขา่วสารข้อมลูอย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับประมาณการของเราได้อยา่งรวดเร็ว เราอาจจะเห็นการหดตวั
มากถึง 4% จากจดุสงูสดุถึงจดุต ่าสดุ น่ีจะสง่ผลให้กิจการล้มละลายและการว่างงานเพิ่มมากขึน้อย่าง
หลีกเล่ียงไมไ่ด้ เราจะปรับตวัเลขประมาณการของเราต้นเดือนเมษายนเม่ือเรามีข้อมลูมากขึน้ แตท่ิศทาง
การปรับลงนัน้คอ่นข้างชดั 

ส าหรับระดบัประเทศและภมูิภาค ผลกระทบตอ่การเติบโตขึน้อยูก่บัการแพร่ระบาด ความรุนแรง และ
ความสามารถในการควบคมุ รวมไปถึงความรวดเร็วและขนาดของการรับมือทางด้านนโยบายการคลงัและ
การเงิน 

จากข้อมลูในปัจจบุนั ไตรมาส 1 นา่จะเป็นไตรมาสท่ีอ่อนสดุของจีน ขนาดของผลกระทบนา่จะใหญ่มาก
เป็นประวตักิารณ์ การฟืน้ตวัในไตรมาส 2 จะช้าจากภาคบริการและการสง่ออกเน่ืองจากประเทศอ่ืนยงัคง
ถกูไวรัสโจมตีอยู่ 

ส าหรับตลาดเกิดใหมอ่ื่น เราคาดวา่อตัราการเตบิโตจะตกลงอยา่งมากเชน่กนั โดยประเทศท่ีนา่จะรอดพ้น
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้แก่ ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสน้อยหรือเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพการ
เตบิโตสงู 

ในตลาดท่ีพฒันาแล้ว เรามองวา่ไตรมาส 2 นา่จะเป็นไตรมาสท่ีชะลอตวัมากสดุ ความรุนแรงนา่จะ
เทียบเทา่กบันิยามของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภมูิภาคยโุรป ญ่ีปุ่ น และสหราชอาณาจกัรจะเห็นการเตบิโต
ตดิลบหลายไตรมาสตดิตอ่กนั ถึงแม้วา่ประมาณการปัจจบุนัของเรายงัคาดวา่สหรัฐฯจะตดิลบแคไ่ตรมาส
เดียว แตข้่อมลูลา่สดุบง่บอกวา่นา่จะติดลบอย่างน้อย 2 ไตรมาสเชน่เดียวกนั 

ทัง้นโยบายการเงินและการคลงัไมส่ามารถหกัลบผลกระทบในระยะสัน้ท่ีเกิดจากมาตรการควบคมุตา่งๆ 
และพฤตกิรรมการตอบรับตอ่การแพร่ระบาด เพราะฉะนัน้ภาวะตงึเครียดด้านการเงินจะยงัไมล่ดลงจนกวา่
มีหลกัฐานท่ีแนช่ดัวา่การแพร่ระบาดในวงกว้างเร่ิมชะลอตวัลง 

ถ้าผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตสิน้สดุในฤดรู้อนนี ้(ซึง่คอ่นข้างเป็นไปได้ยาก) นโยบายการเงินและการคลงัจะ
สามารถชว่ยธนาคาร บริษัท และครัวเรือนในแง่ของรายได้ท่ีขาดหายไป ท าให้ไมเ่กิดการขาดสภาพคลอ่ง
และการล้มละลาย อีกทัง้จะชว่ยให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวักลบัมาอย่างเร็วหลงัจากผลกระทบจากไวรัสลดลง 

แตล่ะประเทศเร่ิมมีการใช้มาตรการการรับมือตา่งๆ ธนาคารกลางจีนเพิ่มสภาพคลอ่งให้ถึงเป้าท่ีตัง้ไว้ตัง้แต่
มกราคม เฟดลดดอกเบีย้ลงถึงขอบลา่งและเร่ิมมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องอีกครัง้ (QE) แตอี่กไมน่านนา่



จะต้องเพิ่มความชว่ยเหลือมากกวา่นี ้เชน่เดียวกันธนาคารกลางองักฤษลดดอกเบีย้ฉกุเฉิน 0.50% เพิ่ม
วงเงินการปล่อยกู้  และอดัฉีดสภาพคลอ่ง 

ธนาคารกลางยโุรปตดัสินใจออกมาตรการเชน่กนัผา่น Pandemic Emergency Purchase Programme 
ซึง่เพิ่มวงเงินการเข้าซือ้สินทรัพย์ไปท่ี 115 พนัล้านยโูรตอ่เดือนตลอดทัง้ปีนี ้ในประเทศขนาดเล็กอ่ืนๆ การ
ลดดอกเบีย้ (และการเพิ่มสภาพคลอ่ง) ยงัคงมีให้เห็นอยา่งตอ่เน่ือง ถึงแม้วา่ตลาดเกิดใหมบ่างแหง่จะ
เร่ิมท าได้ยากขึน้เพราะสภาพคลอ่งของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีลดลง 

นโยบายการคลงัก็เพิ่มมากขึน้อยา่งรวดเร็ว โดยเน้นท่ีการชว่ยเหลือธุรกิจและครัวเรือนท่ีขาดรายได้ในช่วงนี ้
มลูคา่ของนโยบายเหล่านีม้ากถึง 1.0% ของ GDP แล้วในหลายประเทศ ซึง่อีกไมน่านเรานา่จะเห็น
มาตรการท่ีมีมลูคา่มากกว่านีอี้ก พร้อมทัง้มาตรการสินเช่ือส ารองตา่งๆ 

ภาวะเศรษฐกิจโลกขาลงนัน้นา่จะเกิดขึน้อย่างแนน่อน แตเ่ราไมอ่าจรู้ได้วา่ความยาวนานละความเสียหาย
ระยะยาวจะมากน้อยเพียงใด  ถ้าย้อนกลบัไปดตูัง้แตปี่ 1945 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉล่ียในสหรัฐฯ
ยาวถึง 11 เดือน และอตัราว่างงานเพิ่มขึน้ 2% ตวัเลขนีใ้ช้ประมาณการวฏัจกัรเศรษฐกิจโลกได้ดี 

สิ่งท่ีรัฐบาลท าได้ตอนนี ้คือ เพิ่มมาตรการควบคมุอยา่งสงู เพิ่มเงินชว่ยเหลือธุรกิจและประชาชนให้มากกวา่
ชว่งวิกฤตการเงิน ให้ธนาคารกลางซือ้พนัธบตัรท่ีออกเพิ่มเกือบทัง้หมดเพ่ือท าให้ดอกเบีย้ระยะยาวลดลง
และป้องกนัภาวะช็อก ไมใ่ช่ปลอ่ยให้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้เหมือนสองสามสปัดาห์ท่ีผา่นมา 

ถ้าเราสามารถท าทกุอยา่งข้างต้นเป็นวงกว้างทัว่โลก ยงัพอจะมีหวงัท่ีเราจะเห็นการฟืน้ตวัในรูปตวั U โดย
เศรษฐกิจกลบัมาอยา่งเร็วหลงัจากการเลิกใช้มาตรการควบคมุตา่งๆ ถ้าเป็นเชน่นัน้จริง อตัราการเตบิโต
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะสงูเป็นประวตัิการณ์ ในทางกลบักนัการใช้กลยทุธ์การควบคมุไวรัสท่ีผิด 
การออกนโยบายท่ีผิดพลาด ซึง่เราเห็นมามากในทศวรรษท่ีผา่นมา จะท าให้ขาลงนัน้ยาวนานขึน้ และการ
ฟืน้ตวัช้าลงมาก ทัง้โลกต้องรีบเร่งมือก่อนท่ีเวลาจะผา่นไปมากกวา่นี ้

 





ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี  30 ธนัวาคม 2562 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 249,274,611.90 บาท มลูคา่หนว่ยลงทนุ 12.5328 บาท/หนว่ย 

 
 

อัตราเฉลี่ยต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหตุ    
ตวัชีว้ดั :  MSCI Japan TR 
ตวัชีว้ดัก่อนวนัที่ 1 มิ.ย. 2561  คือดชันี Topix 1st Section TR 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องที่ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.พ. 2561 กองทนุได้เปลีย่นการลงทนุในกองทนุหลกั จาก Class A Acc เป็น Class Z Acc ท าให้ไมม่ีการเรียก 
เก็บคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุจากกองทนุหลกั โดยทีมผู้จดัการกองทนุ Aberdeen Standard Investments เป็นผู้บริหาร 
กองทนุทัง้ สอง class ตัง้ แตเ่ร่ิมจดัตัง้กองทนุ ซึง่ทัง้สอง class อยูภ่ายใต้กองทนุเดยีวกนั 
กองทนุ มีนโยบายป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ โดยปัจจบุนักองทนุ ไมใ่ช้เคร่ืองมือ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 
การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจท าให้ได้รับเงินคืนต า่กวา่เงินลงทนุ
เร่ิมแรก 
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
 



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ส าหรับรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 01 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,436,220.20 1.87
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 110,335.27 0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 404,562.41 0.12
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน - -
ค่าตรวจสอบบญัชี 61,400.00 0.02
ค่าลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 65,010.45 0.02
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 19,982.74 0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 7,097,511.07 2.07

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 344,054,918.11



จ ำนวนหน่วย (หุน้) มูลคำ่ยติุธรรม %

Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 80,567.604 246,105,199.72 98.73

หน่วยลงทุน 246,105,199.72 98.73

ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอน็ .เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 3,619,501.07 1.45

เงินฝากเพ่ือด าเนินการ 3,619,501.07 1.45

155,149.89 0.06
(602,225.50) (0.24)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 249,277,625.18 100.00

รวม

สินทรัพยอ่ื์น
หน้ีสินอ่ืน

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

รายละเอยีดเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วยลงทุน

รวม

เงนิฝากเพือ่ด าเนินการ



นิยามอันดับเครดิต 
 
ทริสเรทติง้ ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเร่ิม
จาก AAA ซึ่งเป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ่งเป็นอนัดบัต ่าสดุ โดยตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
และแตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้
AAA อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี่ยงต ่าที่สดุ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ   
     
AA มีความเสีย่งต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบั AAA   
     
A มีความเสีย่งในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้รับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่  
     
BBB มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหนีท้ี่
ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่     
BB   มีความเสีย่งในระดบัสงู บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ไมเ่พียงพอ   
B  มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ   
     
C  มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ บริษัทไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศยัเง่ือนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ช าระหนีไ้ด้   
     
D       เป็นระดบัท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้มส่ามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามก าหนด  
 
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบั
เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 



ฟิทช์ เรทติง้  
อันดับความน่าเชื่อถอืระยะยาวส าหรับประเทศไทย 
AAA(tha)  
'AAA' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดยฟิทช์  โดยอนัดบั
ความนา่เช่ือถือนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่มีความเสีย่ง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล  
AA(tha)  
'AA' แสดงถึงระดบัความนา่เช่ือถือขัน้สงูมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดบัความ
นา่เช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้นีต้่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูสดุ
ของประเทศไทยเพียงเลก็น้อย  
A(tha)  
'A' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สงูเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี การ
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดของ
ตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอื่นที่ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทที่สงูกวา่  
BBB(tha)  
'BBB' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี มีความ
เป็นไปได้มากวา่การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีไ้ด้
ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารหนีอ้ื่นท่ีได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในประเภทที่สงู
กวา่  
BB(tha)  
'BB' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การช าระหนีต้ามเง่ือนไข
ของตราสารเหลา่นีภ้ายในประเทศนัน้ๆ มีความไมแ่นน่อนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการช าระหนีค้ืนตามก าหนดเวลา
จะมีความไมแ่นน่อนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ  
B(tha)  
'B' แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต ่าอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหนีอ้ื่นๆในประเทศไทย  การปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของตราสารหนีแ้ละข้อผกูพนัทางการเงินยงัคงเป็นไปได้ในปัจจบุนั แต่ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ 
และความสามารถในการช าระหนีต้ามก าหนดอยา่งตอ่เนื่องนัน้ไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ  
CCC(tha), CC(tha), C(tha)  
อนัดบัความนา่เช่ือถือเหลา่นีแ้สดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารหนีอ้ื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและการพฒันา
ทางเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว  
D(tha)  
อนัดบัความนา่เช่ือถือเหลา่นี ้จะถกูก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึง่ก าลงัอยูใ่นภาวะผิดนดัช าระหนีใ้นปัจจบุนั  



 
อันดับความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย  
F1(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สงูสดุในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซึ่งก าหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือนี ้
จะมอบให้ส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สดุ” เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั 
และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดบัความน่าเช่ือถือสงูเป็น
พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ก าหนด  
F2(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้
ออกตราสารหนีอ้ื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความนา่เช่ือถือดงักลา่วยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีที่ได้รับการจดั
อนัดบัความนา่เช่ือถือที่สงูกวา่  
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนีด้งักลา่วจะมี
ความไมแ่นน่อนมากขึน้ไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกวา่ตราสารท่ีได้รับการจดัการจดัอนัดบัท่ีสงูกวา่  
B(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไมแ่นน่อนเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้
ออกตราสารอื่นใประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนีด้งักลา่วจะไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้  
C(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนีต้ามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสงู  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางการเงินขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอือ้ต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเทา่นัน้  
D(tha)  
แสดงถึงการผิดนดัช าระหนีท้ี่ได้เกิดขึน้แล้วหรือก าลงัจะเกิดขึน้  
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและในระยะสัน้ส าหรับประเทศไทย  
เคร่ืองบง่ชีพ้ิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความนา่เช่ือถือทกุอนัดบั เพื่อแยกความแตกตา่งออกจาก
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถกูระบไุว้เพิ่มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ส าหรับประเทศหนึง่ๆ เพื่อ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้หลกั  ทัง้นี ้จะไม่มีการระบุ
สญัลกัษณ์ ต่อท้ายดงักลา่วส าหรับอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั “AAA(tha)” หรืออนัดบัที่ต ่ากว่า “CCC(tha)” ส าหรับอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสัน้
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating Watch): สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือ



จะถกูใช้เพื่อแจ้งให้นกัลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้นวโน้มในการปรับอนัดบัความ
นา่เช่ือถือให้สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบง่ชีแ้นวโน้มในการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือให้ต ่าลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน์” ในกรณีที่
อนัดบัความนา่เช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึน้ปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ สญัญาณการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือมกัจะถกูระบุ
ไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  
 
มูดีส์้ เรทติง้ การจดัอนัดบัคณุภาพกองทนุตราสารหนี ้
Aaa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสงูสดุ และมี
ความเสีย่งในระดบัต ่ามากที่สดุทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Aa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความ
เสีย่งในระดบัต า่มากที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
A - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่มคีวามนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัสงูกวา่ระดบั
ปานกลาง และมีความเสีย่งในระดบัต ่าทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Baa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่มีความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
และมีความเสีย่งในระดบัปานกลางที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการท่ีน าไปสูก่ารเก็ง
ก าไรในตลาดได้ 
Ba - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ที่มีพืน้ฐานที่น าไปสูก่ารเก็งก าไรใน
ตลาดได้ และมีความเสีย่งในระดบัสงูพอสมควรท่ีจะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง  
B - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูพิจารณาวา่เป็นตราสารที่สร้างการเก็งก าไรในตลาด 
และมีความเสีย่งในระดบัสงูทีจ่ะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง  
Caa - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Caa  สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่ถกูจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นระดบัต ่า และมี
ความเสีย่งในระดบัสงูมากที่จะถกูลดอนัดบัความนา่เช่ือถือลง 
Ca  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มตีราสารหนีท้ี่สร้างการเก็งก าไรสงูในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิด
การผิดสญัญาช าระหนีม้าก 
C  - กองทนุตราสารหนีใ้นอนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีท้ี่เกิดการผิดสญัญาช าระหนีข้ึน้แล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะ
กลบัมาช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้ได้ 
หมายเหต ุ- การเพิ่มเตมิข้อมลูในการจดัอนัดบั อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากบัตอ่ท้ายอนัดบัคณุภาพกองทนุตัง้แตอ่นัดบั Aa ถึง 
Caa   การก ากบัด้วยเลข 1 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูที่สดุในอนัดบั
นัน้   การก ากบัด้วยเลข 2 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางในอนัดบั
นัน้   และการก ากบัด้วยเลข 3 แสดงวา่กองทนุหรือผลติภณัฑ์การลงทนุประเภทอื่นท่ีคล้ายกนั มีอนัดบัคณุภาพต า่ที่สดุใน
อนัดบันัน้ 



อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
 

 เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย 

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (U.S.) Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch) - 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562     

 
 

    

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม 
Aberdeen Standard SICAV I 

 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
ข้อมลู ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

N/A 

 
 
 

รายงานการด ารงอตัราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ 
 

-ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมและรายงานการถือหนว่ยลงทนุ
เกิน 1 ใน 3 ได้ที่บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจดัการท่ี http www.aberdeenstandard.com/Thailand 
  

http://www.aberdeenstandard.com/Thailand


กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562     

 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  

 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทมีการรับบทวจิยัและบทวิเคราะห์ ผา่นทาง MiFID II จึงไมม่ีการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft Commission) 

 

 
แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ Website ของบริษัท
จดัการ ที่ http:// www.aberdeenstandard.com/Thailand 
 
 

การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น 

 
-ไมม่ี- 

 



รายช่ือผู้จดัการกองทนุรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
ล าดบัท่ี ช่ือ/นามสกลุ ช่ือกองทนุรวมที่รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

 

 
 

 

นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์ 
นายออเสน การบริสทุธ์ิ 
นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 
นายอะนะ แพร่พิพฒัน์มงคล 
นางสาว เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ 
(เร่ิมปฏิบตัหิน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ี 20 สิงหาคม 
2562) 
นายปวริศ ศรีนวล 
(เร่ิมปฏิบตัหิน้าท่ีตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวาคม 
2562) 
นางสาวธญัญา มหาวฒันองักรู 
(สิน้สดุการปฏิบตัิหน้าท่ีตัง้แต่วนัท่ี 31 
สิงหาคม 2562) 
 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซเิบิล้แคปปิตอล 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลีดเดอร์ส 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแคพ็ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  ไทย เอคควติี ้ดีวเิดน็ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพ่ือการเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคมั เพ่ือการเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควติี ้ 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  เอเชีย แปซฟิิค  
เอคควติี ้ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวลิด์ ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตีส์้ บอนด์ ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้  
โกรท ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคมั ครีเอชัน่ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทนิูตีส์้ ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์  

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์  
คอมพานี ฟันด์ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน  
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ 
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม  
ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 



 

 
 

 

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

1. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) 13. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) 

2. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (ABSL) 14. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์ (ABAG) 

3. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แคพ็ (ABSM) 
15. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี 
ฟันด์ (ABAGS) 

4. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี ้ดีวิเดน็ (ABTED) 
16. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้ฟันด์ 
(ABAPAC) 

5. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC) 17. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) 

6. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคมั ครีเอชัน่ (ABINC) 18. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ (ABEG) 

7. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวล ู(ABV) 19. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ (ABEHB) 

8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด เฟลก็ซเิบิล้ แคปปิตอล (ABFC) 
20. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์      
(ABGEM) 

9. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพ่ือการเลีย้งชีพ  
(ABSC-RMF) 

21. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อนิเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) 

10. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคมั เพ่ือการเลีย้งชีพ  
(ABSI-RMF) 

22. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทนิูตี ้ฟันด์ (ABJO) 

11. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี ้เพ่ือการเลีย้งชีพ
(ABAPAC-RMF) 

23. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวลิด์ ออพพอร์ทนิูตี ้ฟันด์ 
(ABWOOF) 

12. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) 
24. กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทนิูตี ้บอนด์ ฟันด์ 
(AEOB) 

 



 

 
 

สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

1. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ได้ในกรณีที่เป็นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประสงค์จะน าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้ในการจัดสรรหลักทรัพย์จะเทยีบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจ านวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ 
วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน โดยหากมีส่วนต่างจะช าระส่วนที่เหลือเป็นเงนิ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดบัที่ 5 (ABCC), 6 (ABINC) และ 7 (ABV) 
 

2. แก้ไขเพิ่ มเติมวิธีการประกาศการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบริษัท และช่องทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดบัที่ 4 (ABTED) และ 8 (ABFC) 
 

3. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการเลิกกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 3.1 กรณีกองทุนรวมมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึง หรือในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ติดต่อกันเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทสามารถพิจารณาไม่เลิกกองทุนรวมได้ หากเห็นว่า 
การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ 

 3.2 กรณีปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ  
ณ วันใดวันหน่ึง หรือในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนติดต่อกันเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทสามารถเลิกกองทุนรวมได้ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทุนเปิดทุกกองที่กล่าวมาข้างต้น  ยกเว้นกองทุนเปิดล าดับที่ 5 (ABCC)  

และล าดบัที่ 14 ถึง 24 (กองทนุรวมฟีดเดอร์) 
  

4. เพิ่มเติมข้อยกเว้นของข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน โดยให้กองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในโครงการ เช่น การถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมจะต้องที่มิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกจากเหนือจากประโยชน์ทั่ วไปที่พึงได้รับจากการลงทุน  
(อาท ิไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือชีน้ าการลงทุนของบริษัทจัดการ เป็นต้น) สามารถถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวม
หน่ึงได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   

 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 
 

5. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยก าหนดกรณีที่การแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจะต้องกระท าโดยการขอมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี และการแก้ไขโครงการ 
ที่บริษัทสามารถขอให้ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ถือว่า
ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ เป็นต้น 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 
 

6. แก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน โดยก าหนดให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริษัทจัดการขาย
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลักประกัน มิได้   
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดบัที่ 12 (ABLTF) และ 13 (ABLTF 70/30) 
 

7. เพิ่มรายช่ือบริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จ ากัด  เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของ 
บริษัทจัดการ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองที่กลา่วมาข้างต้น 
 

 
 











กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 230,487,284.79 บาท

ในปี 2562 และ 352,183,345.49 บาท ในปี 2561) 3, 7, 9, 10 246,105,199.72    330,005,065.20    

เงินฝากธนาคาร 6 3,619,501.07         7,606,981.40         

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 1,646.64                2,767.45                

จากการขายหน่วยลงทุน 153,750.25            136,294.75            

รวมสินทรัพย์ 249,880,097.68    337,751,108.80    

หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 18,559.56              646,525.82            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 567,020.66            662,094.55            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 247.00                   -                         

หน้ีสินอ่ืน 16,645.28              17,195.06              

รวมหน้ีสิน 602,472.50            1,325,815.43         
สินทรัพยสุ์ทธิ 249,277,625.18    336,425,293.37    

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 198,896,325.77    297,900,112.92    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (170,179,359.26)   (143,788,842.48)   

ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 4 220,560,658.67    182,314,022.93    
สินทรัพยสุ์ทธิ 249,277,625.18    336,425,293.37    

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 12.5330                 11.2932                 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 19,889,632.5737  29,790,011.2865  

บาท

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย ราคายติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน
ประเทศลกัเซมเบิร์ก
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund - Class Z

(เดิมช่ือ Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - Class Z)* 80,567.604         246,105,199.72    100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 230,487,284.79 บาท) 246,105,199.72    100.00

* Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund - Class Z มีนโยบายลงทุนอยา่งนอ้ยสองในสามของพอร์ตการลงทุน
ในตราสารทุน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น 
หรือบริษทัโฮลด้ิงท่ีถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

                หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์
งบประกอบรายละเอยีดเงินลงทุน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย ราคายติุธรรม มูลคา่เงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

หน่วยลงทุน
ประเทศลกัเซมเบิร์ก
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - Class Z* 122,786.907       330,005,065.20    100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 352,183,345.49 บาท) 330,005,065.20    100.00

* Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - Class Z มีนโยบายลงทุนอยา่งนอ้ยสองในสามของพอร์ตการลงทุน
ในตราสารทุน หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น 
หรือบริษทัโฮลด้ิงท่ีถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบ้ีย 3,809.29                  6,857.13                  

รายไดอ่ื้น 8, 9 -                           896,270.86              

รวมรายได้ 3,809.29                  903,127.99              

ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 9 6,436,220.20           10,201,544.47        

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 110,335.27              174,883.70              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 9 404,562.41              641,239.96              

ค่าสอบบญัชี 61,400.00                61,200.00                

ภาษีเงินได้ 247.00                     -                           

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 84,993.19                90,647.06                

รวมค่าใชจ่้าย 7,097,758.07           11,169,515.19        
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (7,093,948.78)         (10,266,387.20)       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,544,389.30           48,033,921.30        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37,796,195.22        (139,534,894.38)     
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 45,340,584.52        (91,500,973.08)       

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 38,246,635.74        (101,767,360.28)     

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              7



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (7,093,948.78)         (10,266,387.20)       

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,544,389.30           48,033,921.30        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 37,796,195.22        (139,534,894.38)     

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 38,246,635.74        (101,767,360.28)     

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 61,484,841.07        151,595,455.37      

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (186,879,145.00)     (426,529,287.24)     

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (125,394,303.93)     (274,933,831.87)     

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (87,147,668.19)       (376,701,192.15)     

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 336,425,293.37      713,126,485.52      
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 249,277,625.18      336,425,293.37      

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 29,790,011.2865    49,568,537.8473    

บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 5,305,970.4587      10,897,609.3960    

หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (15,206,349.1715)   (30,676,135.9568)   
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 19,889,632.5737    29,790,011.2865    

บาท

หน่วย

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              8



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 38,246,635.74        (101,767,360.28)     

ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

การซ้ือเงินลงทุน (42,255,500.00)       (71,791,629.11)       

การขายเงินลงทุน 171,495,950.00      354,310,810.00      

การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,120.81                  2,223.69                  

การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีจากการขายหน่วยลงทุน (17,455.50)              1,196,433.86           

การลดลงในลูกหน้ีอ่ืน -                           2,762,500.93           

การลดลงในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (627,966.26)            (9,860,043.34)         

การลดลงในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (95,073.89)              (667,400.61)            

การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 247.00                     -                           

การลดลงในหน้ีสินอ่ืน (549.78)                   (18,332.15)              

รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (7,544,389.30)         (48,033,921.30)       

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (37,796,195.22)       139,534,894.38      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 121,406,823.60      265,668,176.07      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 61,484,841.07        151,595,455.37      

การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (186,879,145.00)     (426,529,287.24)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (125,394,303.93)     (274,933,831.87)     

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (3,987,480.33)         (9,265,655.80)         

เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 7,606,981.40           16,872,637.20        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 3,619,501.07           7,606,981.40           

บาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี              9



กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์
ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

2562 2561 2560 2559 2558 2557
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.2932     14.3866     12.9577     12.8733     10.7942      10.7866     
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.2429)      (0.2573)      (0.0804)      (0.0742)      (0.0647)       (0.0560)      
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน** 0.2467       1.4888       0.8045       0.4414       0.8269        0.1306       
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน** 1.2360       (4.3249)      0.7048       (0.2828)      1.3169        (0.0670)      

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 1.2398       (3.0934)      1.4289       0.0844       2.0791        0.0076       
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 12.5330     11.2932     14.3866     12.9577     12.8733      10.7942     

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 11.12         (18.70)        10.65         1.44           15.47          1.57           

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 249,278     336,425     713,126     787,922     1,113,679   733,509     
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%) 2.06           2.05           2.05           2.07           2.03            1.97           
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวม

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%)*** 2.19           8.99           7.45           7.10           7.67            5.74           
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปี

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (%)**** 62.13         78.28         65.04         71.13         144.97        137.86       

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหวา่งปี
** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี

*** รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนและก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการขายเงินลงทุน
**** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขาย

เงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

บาท
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กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ ทูนิต้ีส์ ฟันด์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 
1,600 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 160 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน 
อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ
ธนาคาร ซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเนน้การ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ (ลกัเซมเบิร์ก) ช่ือ Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity      
Fund - Class Z (เดิมช่ือ “Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - Class Z”) บริหารและจดัการโดย Aberdeen Standard 
Investment (Japan) Limited (เดิมลงทุนใน Aberdeen Global - Japanese Equity Fund - Class A บริหารและจดัการโดย Aberdeen 
International Fund Managers Limited) คิดเป็นอตัราเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินของกองทุนจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากน้ีงบการเงินได้
จดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กองทุนไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ
จ่ายล่วงหนา้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  

ฝ่ายบริหารของกองทุนไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบั
ใหม่ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีท่ีเร่ิมใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั โดยหลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business-Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก  

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ดงักล่าว 

การประกาศใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีประกาศใชโ้ดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ฝ่ายบริหารของกองทุนอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในต่างประเทศแสดงในมูลค่ายติุธรรม โดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุน
คร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
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ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหักรายจ่าย 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2562 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ก าไรสะสมต้นปี                               

 บาท 

 2562  2561 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) (30,284,296.65)  (20,017,909.45) 

ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) 234,776,599.87  186,742,678.57 

ก าไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม (เร่ิมสะสม 28 ส.ค. 56) 22,178,280.29  117,356,614.09 

ก าไรสะสมตน้ปี 182,314,022.93  284,081,383.21 

5. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1177 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6. เงนิฝากธนาคาร 

 บาท  อตัราดอกเบ้ีย (%) 

ธนาคาร 2562  2561  2562  2561 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขากรุงเทพฯ 3,619,501.07  7,606,981.40  0.05  0.05 
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7. ข้อมูลเกีย่วกบัการซื้อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นจ านวนเงิน 
213.75 ลา้นบาท (ปี 2561-: จ านวนเงิน 426.10 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 62.13 (ปี 2561-: ร้อยละ 78.28) ต่อ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

8. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นรวมเงินจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการรายปีจาก Aberdeen International Fund Managers Limited ให้กบั
กองทุนในลกัษณะของ Rebate Fee ในอตัรา 1.50% ต่อปีของเงินลงทุนตามราคาตลาดในหน่วยลงทุนของ Aberdeen 
Global -Japanese Equity Fund - Class A โดยคืนในรูปแบบของการเพ่ิมเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ Aberdeen Global -
Japanese Equity Fund - Class A 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอ่ืนซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2562  2561  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,436,220.20  10,201,544.47  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 404,562.41  641,239.96  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

Aberdeen International Fund Managers Limited    

ซ้ือเงินลงทุน -  8,806,333.63  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  73,048,800.00  ราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น -  895,008.18  ดูหมายเหตุ 8 

Aberdeen Standard Investment (Japan) Limited     

ซ้ือเงินลงทุน 42,255,500.00  62,985,295.48  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน 171,495,950.00  281,262,010.00  ราคาตลาด 

 

 

 



 16 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 2562  2561 

Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund - Class Z    

เงินลงทุน 246,105,199.72  330,005,065.20 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 464,929.05  552,971.23 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 29,224.15  34,758.19 

10. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 

มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาดท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยถือตามราคาท่ีซ้ือขายกนัในตลาด ดงันั้น กองทุน เช่ือวา่มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือโอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลง ราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งตราสารหน้ีมีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากข้ึนเท่านั้น 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น กองทุนจึงไม่คาด
วา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนดงัน้ี 

 เยน 

รายการ 2562  2561 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 894,960,543.00  1,119,382,196.00 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ข้ึนอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวะการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบดา้นบวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อก
ตราสารวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ได ้

การบริหารความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของ Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund - Class Z จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคา และกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนจดัตั้ง หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่น หรือบริษทัโฮลด้ิงท่ีถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

11. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
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