
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน  
ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
รายงานคร่ึงปี 
1 มกราคม 2563 – 30 มถุินายน 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

ซ่ึงอาจท าให้ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก 
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 

โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่

ดูแลให้ท าตามกฎหมาย 



 

 

 

รายละเอียดกองทุน                                                      
 

นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ช่ือ Aberdeen Standard SICAV I – Japanese 
Equity Fund [เดิมช่ือ อเบอร์ดีน โกลบอล – เจแปนนิส เอคควิตี ้ฟันด์ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุน
เดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพยป์ระเภท
ตราสารแห่งทุนหรือตราสารท่ีเ ก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related  
securities) ของบริษัทท่ีจดทะเบยีนจัดตัง้ หรือประกอบกิจการในประเทศญ่ีปุ่ น หรือบริษัทโฮลดิง้ท่ี
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 

 
นโยบายเงินปันผล   โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
21 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยลิด ์บอนด ์ฟันด์ 
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยู
โร ไฮ ยลิด์ บอนด ์ฟันด ์อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้ง
และจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แลว้นั้น 
  

ธนาคารฯ ไดจ้ดัท ารายงานฉบบัน้ีข้ึนบนพ้ืนฐานของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีในจดหมายน้ีโดยเช่ือว่า
เช่ือถือได ้แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อ
ความผิดพลาด ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม) อยา่งชดัแจง้ ไม่มีการรับประกนัวา่เหตุการณ์หรือ
ผลลพัธ์ในอนาคตจะตรงกนักบัรายงานดงักล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนกังาน หรือตวัแทนของธนาคารไม่รับประกนั
ใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายท่ีเป็นผลมาจากการ
กระท า หรือการละเลยท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัรายงานฉบบัน้ี  
     
               ธนาคารฯ เห็นว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั ไดป้ฏิบติั 
หน้าท่ีในการจัดการโดยถูกต้องตามท่ีควรตามวตัถุประสงค์ท่ี ได้ก าหนดไวใ้นโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติ
จากส านักงาน  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
    ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 
  
                                                                                  (คุณกฤป อนัตกร    คุณเจิดจนัทร์ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ) 
                     Citibank N.A. 
                                                                                                     ผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนรวม 
    
 



ผลการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563   มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  195,530,447.92  บาท  มลูคา่หนว่ยลงทนุ 13.0172 บาท/หนว่ย 
 

 
 
อตัราเฉลีย่ตอ่ปีส าหรับผลการด าเนินงานท่ีแสดงในช่วงเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต ุ   
ตวัชีว้ดั :  MSCI Japan TR 
ตวัชีว้ดัก่อนวนัที่ 1 มิ.ย. 2561  คือดชันี Topix 1st Section TR 
 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องที่ผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.พ. 2561 กองทนุได้เปลีย่นการลงทนุในกองทนุหลกั จาก Class A Acc เป็น Class Z Acc ท าให้ไมม่ีการเรียก 
เก็บคา่ธรรมเนยีมการจดัการกองทนุจากกองทนุหลกั โดยทีมผู้จดัการกองทนุ Aberdeen Standard Investments เป็นผู้บริหาร 
กองทนุทัง้สอง class ตัง้แตเ่ร่ิมจดัตัง้กองทนุ ซึง่ทัง้สอง class อยูภ่ายใต้กองทนุเดียวกนั 
กองทนุ มีนโยบายป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ โดยปัจจบุนักองทนุ ไมใ่ช้เคร่ืองมือ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 
การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ซึง่อาจท าให้ได้รับเงินคืนต า่กวา่เงินลงทนุ
เร่ิมแรก 
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 



ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,176,914.11 0.93

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 37,318.45 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 136,834.60 0.06

ค่าท่ีปรึกษาการลงทนุ - -

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 71,959.70 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 2,423,026.86 1.04

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทนุในตราสารหน้ี

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 233,902,390.92

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุน ส าหรับรอบระเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที ่01 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2563

#



จ ำนวนหน่วย (หุน้) มูลค่ำยติุธรรม %

Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund 59,634.726 191,155,974.18 97.76

หน่วยลงทุน 191,155,974.18 97.76

ธนำคำรซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝำกเพ่ือด ำเนินกำร 21,286,929.82 10.89

เงินฝากเพ่ือด าเนินการ 21,286,929.82 10.89

22,706.73 0.01
(16,935,162.81) (8.66)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 195,530,447.92 100.00

รวม

สินทรัพยอ่ื์น
หน้ีสินอ่ืน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์
รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563

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  
 

 เงินฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถือโดย 

สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) Baa1 (Moody)/ A- (Fitch) AAA (Fitch) 

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563 

 



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ 
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2563     

 
 

    

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม 
Aberdeen Standard SICAV I 

 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 

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 30 มิถุนายน 2563     

 
 

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- 

 



รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
ล าดับที่ ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

 
 

 
 

 

 
 

 

นายออเสน การบริสทุธิ์ 

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ 
นายอะนะ แพร่พพิฒัน์มงคล 

นางสาว เบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ 
นายปวริศ ศรีนวล 

 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟลก็ซิเบิล้แคปปิตอล 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยามลดีเดอร์ส 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  ไทย เอคควิตี ้ดีวิเด็น 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัม เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ 
เพือ่การเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวล ู

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  เอเชีย แปซิฟิค  

เอคควิตี ้ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูรเปีย้น โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ บอนด์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้  

โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย ์ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอช่ัน 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน  ออพพอร์ทูนิตีส้ ์ ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยโูร ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์  

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท – สมอลเลอร์  

คอมพานี ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงิน  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ 
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม  

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพือ่การออม 

      

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 



 
 

 

รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) 
15. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี 
ฟันด์ (ABAGS) 

2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส (ABSL) 
16. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชยี แปซฟิิค เอคควติี ้ฟันด์ 
(ABAPAC) 

3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ (ABSM) 17. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG) 

4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควติี ้ดีวิเด็น (ABTED) 18. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเป้ียน โกรท ฟันด์ (ABEG) 

5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC) 19. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด ์(ABEHB) 

6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชัน่ (ABINC) 
20. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์      
(ABGEM) 

7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด แวลู (ABV) 21. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดยี โกรท ฟันด์ (ABIG) 

8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด เฟล็กซเิบ ิล้ แคปปิตอล (ABFC) 22. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี ้ฟันด ์(ABJO) 

9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลีย้งชพี  
(ABSC-RMF) 

23. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด ์ออพพอร์ทูนิตี ้ฟันด์ 
(ABWOOF) 

10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคมั เพื่อการเลีย้งชพี  
(ABSI-RMF) 

24. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิง้ ออพพอร์ทูนิตี ้บอนด์ ฟันด์ 
(AEOB) 

11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชยี แปซฟิิค เอคควติี ้เพื่อการเลีย้งชพี
(ABAPAC-RMF) 

25. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารตลาดเงนิ ส าหรับกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี (ABMM-MF PVD) 

12. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) 
26. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารหนี ้ส าหรับกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี (ABFI-MF PVD) 

13. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) 
27. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แบบผสม ส าหรับกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี (ABMI-MF PVD) 

14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกนั โกรท ฟันด์ (ABAG)  

 

 



 
 

สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

1. ปรับปรุงรายชื่อผู้สอบบญัชี โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีทัง้หมด มีดังนี ้
นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้  หรือนางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  หรือนายเทอดทอง เทพมังกร  หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์   
หรือนางสาว รฐาภัทร ลิม้สกุล 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด  
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานชิ บี ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท ์02-645-0080 
หรือบุคคลอื่นทีไ่ด้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองทีก่ล่าวมาข้างต้น ยกเว้นกองทนุเปิด ล าดับที ่12 (ABLTF) และ  

13 (ABLTF 70/30) 
 

2. เพิ่มเติมข้อความให้บคุคลอื่นสามารถเป็นนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้ 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
ทีอ่ยู่ :  179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท:์ 0-2352-3377 โทรสาร: 0-2352-3379 
หรือบุคคลอื่นทีไ่ด้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิด ล าดับที ่6 (ABINC), 8 (ABFC) 11 (ABAPAC-RMF), 13 (ABLTF 70/30), 

15 (ABAG), 21 (ABIG) และ 22 (ABJO) 
 

3. เพิ่มรายชื่อบริษทั ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของบริษทัจดัการ 
 การแก้ไขโครงการในเร่ืองนี ้ เป็นการแก้ไขโครงการของกองทนุเปิดทกุกองทีก่ล่าวมาข้างต้น ยกเว้นกองทนุเปิด ล าดับที ่5 (ABINC), 

25 (ABMM-MF PVD), 26 (ABFI-MF PVD) และ 27 (ABMI-MF PVD) 
 

 
 



2563

191,155,974.18

21,286,929.82

1,150.86

21,728.50

212,465,783.36

16,494,031.46

435,109.85

6,194.13

16,935,335.44

195,530,447.92

150,209,294.08

(184,638,980.66)

229,960,134.50

195,530,447.92

13.0172

15,020,929.4012

เงินฝากธนาคาร

ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย

จากการขายหน่วยลงทุน

รวมสินทรัพย์

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิต้ีส์ ฟันด์

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

สินทรัพย์

กาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน

หน้ีสิน

เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

หน้ีสินอื่น

รวมหน้ีสิน

สินทรัพยสุ์ทธิ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม

สินทรัพยสุ์ทธิ

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บญัชีปรับสมดุล

#



2563

1,150.86
1,150.86

2,176,914.11
37,318.45

136,834.60
31,035.26
41,097.07

2,423,199.49
(2,422,048.63)

8,868,416.28
(6,857,593.95)

9,810,702.13
11,821,524.46

9,399,475.83

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิต้ีส์ ฟันด์
งบก าไรขาดทุน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดด้อกเบ้ีย

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รวมรายได้
ค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
รวมค่าใชจ่้าย

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ
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