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การลงทุนมคีวามเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทนุ  
ความเส่ียงของกองทุน และคูม่ือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน 



 

 

 

ข้อมูลบริษัท  
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนอเบอร์ดีน จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ Aberdeen Asset Management Asia Limited 
ตัง้อยูท่ี่ประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นส านกังานใหญ่ในภาคพืน้เอเชีย และเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ Aberdeen Asset Management PLC 
เป็นบริษัทจดัการกองทุนอิสระที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 
320.61* พนัล้านเหรียญสหรัฐ ให้บริการทัง้ลกูค้ารายย่อย และลกูค้าสถาบนัในการบริหารกองทนุรวม และกองทนุสว่นบคุคล 
โดย “กลุม่อเบอร์ดีน” มีส านกังานใหญ่อยู่ที่สหราชอาณาจกัร และยงัมีส านกังานที่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
และสงิคโปร์ เป็นต้น เป้าหมายของกลุม่อเบอร์ดีนคือ การบริหารกองทนุโดยน ามาตรฐานและขัน้ตอนการลงทนุของกลุม่มาเป็น
แนวทางปฏิบตัิร่วมกบัการพิจารณาปัจจยัภายในของแตล่ะประเทศที่ไปลงทนุ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด มีช่ือเดิมคือ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธนชโรเดอร์ 

จ ากดั ซึง่จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 22 ตลุาคม 2539 และได้รับอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม เมื่อ
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2539 และได้รับใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล เมื่อวนัที่ 
3 กนัยายน 2540 หลงัจากนัน้ในปี 2545 ได้ท าการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด ในปี 2548 
Aberdeen Asset Management Asia Limited ได้เข้ามาถือหุ้น 99.99% โดยอเบอร์ดีนประเทศไทยมีสนิทรัพย์ภายใต้การบริหาร
รวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 1.2* พนัล้านเหรียญสหรัฐ (38.0 พนัล้านบาท) 
 
* บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท็ แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลมิิเต็ด ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2556 

 
ผู้ถอืหุ้น 
1.บริษัท อเบอร์ดีน แอสเสท็ แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลมิิเต็ด     99.99% 
2. อื่น ๆ            0.01% 
 
กรรมการของบริษัท 
1. นายฮิว ยงั         กรรมการ 
2. นายแพททริค เจมส์ จสัติน คอร์ฟ       กรรมการ 
3. นายโลว ฮอน-ย ู        กรรมการ 
4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา       กรรมการ 
5. นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง        กรรมการ 
6. นายอดเิทพ วรรณพฤกษ์       กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารจากบริษัทจัดการ 
  
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั ขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาด
ตราสารทนุ ตลาดตราสารหนี ้ และภาพรวมของตราสารทนุและตราสารหนีต้า่งประเทศ แบง่ตามภมูิภาคของการลงทนุ ในชว่ง
รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ เดือน ธนัวาคม 2556 และแนวโน้มของปี 2557 ดงันี ้

ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย ปี 2556 

ภายหลงัผา่นการปรับตวัสงูขึน้อยา่งโดดเดน่ในปี 2555 ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก็ได้ออ่นตวัลงในปี 2556 
6.7% โดยการซือ้ขายในตลาดแกวง่ตวัเป็นชว่งๆในลกัษณะทีม่ีความผนัผวนสงู ดงัจะเห็นได้จากเดือนพฤษภาคม ทีด่ชันีขยบัขึน้
ไปสงูที่สดุ 1650 จดุก่อนท่ีจะลดลง 23.6% มาอยูใ่นระดบัต ่าสดุที่ 1260 จดุในเดือนสงิหาคม โดยเป็นผลจากความกงัวลเก่ียวกบั
สถานการณ์ภายนอกประเทศที่ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การลงทนุ ได้แก่ การลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งทางการเงินโดยธนาคาร
กลางแหง่สหรัฐอเมริกาและการเทขายหุ้นในตลาดหุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหมใ่นวงกว้าง หลงัผา่นพ้นช่วงการเทขายหุ้นอยา่งหนกั 
โดยเฉพาะจากนกัลงทนุตา่งชาต ิ  นกัลงทนุก็ได้กลบัเข้าลงทนุอกีครัง้ในตลาดหุ้นไทย แตก่ลบัพบวา่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
แท้จริงก าลงัชะลอตวัลง และยงัไมน่บัรวมสถานการณ์ทางการเมอืงที่ยงัคงไร้เสถียรภาพอยา่งตอ่เนื่องในชว่งไตรมาสสี ่  

นบัตัง้แตพ่รรครัฐบาลที่มีพรรคเพือ่ไทยเป็นแกนน าเข้าสูอ่ านาจในเดือนกรกาาคม 2554 การเมืองภายในประเทศก็
คอ่นข้างอยูใ่นความสงบมาเป็นเวลาสองปีคร่ึง แตต้่องสิน้สดุไปในทนัทีที่รัฐบาลยงิลกัษณ์ตดัสนิใจที่จะผลกัดนัร่าง
พระราชบญัญตัินิรโทษกรรมทางการเมืองที่มีข้อโต้แย้งสงูในเดือนสงิหาคม 2556  ร่างกาหมายดงักลา่วจะท าการล้างความผิด
ให้แก่ผู้กระท าความผิดทางการเมืองในอดีตหลายคดี ที่รวมถงึความผิดหลายคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร โดยกลุม่
ผู้ตอ่ต้านการออกกาหมายนิรโทษกรรมดงักลา่วได้รวมตวักนัชมุนมุประท้วงบนท้องถนนในกรุงเทพฯเมื่อปลายเดือนตลุาคม จนมี
ผลที่กดดนัให้วฒุิสภาต้องลงมติไมเ่ห็นด้วยตอ่ร่างกาหมายนิรโทษกรรมดงักลา่ว  อยา่งไรก็ตามการชมุนมุบนท้องถนนของ
ประชาชนก็ไมไ่ด้เลกิลาไป แม้วา่ร่างกาหมายนิรโทษกรรมถกูคว า่ไปแล้วก็ตาม แตก่ลุม่มวลชนผู้ชมุนมุประท้วง ซึง่เรียกตนเองวา่ 
”คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลีย่นแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบรูณ์อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
(กปปส.)” ซึง่มีผู้น าได้แก่นายสเุทพ เทือกสบุรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษารจากพรรคประชาธิปัตย์ กลบัมีพลงัสงูขึน้จาก
ความส าเร็จในการระดมมวลมหาประชาชนให้มาเข้าร่วมการชมุนมุ และได้ยกระดบัการชมุนมุให้มเีป้าหมายมาเป็นการขบัไล่
รัฐบาลออกจากอ านาจแทน  ภายใต้แรงกดดนัท่ีสงู นายกรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ต้องประกาศยบุสภาผู้แทนราษารและ
ก าหนดวนัเลอืกตัง้ทัว่ประเทศครัง้ใหมใ่นวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2557 ซึง่การเลอืกตัง้เกิดขึน้ทา่มกลางแรงตอ่ต้าน จนสดุท้ายก็ไม่
สามารถแก้ไขวิกฤตทางการเมืองได้ โดยจ านวนผู้มาลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้มีน้อยจนไมส่ามารถประกาศผลการเลอืกตัง้ได้ 
เนื่องจากหลายๆสถานท่ีลงคะแนนเลอืกตัง้ถกูขดัขวางการด าเนินการเลอืกตัง้  และจนถงึขณะนี ้กปปส.ยงัคงด าเนินการชมุนมุขบั
ไลรั่ฐบาลตอ่ไปและก าลงัเรียกร้องให้มกีารจดัตัง้สภาประชาชนที่ไมไ่ด้มาจากการเลอืกตัง้ เพื่อมาท าหน้าทีแ่ทนรัฐบาลใหมท่ี่ไม่
สามารถจดัตัง้ขึน้ได้จากการเลอืกตัง้ที่ล้มเหลว เพื่อให้ด าเนินการปาิรูปประเทศตอ่ไป          

ตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศประจ าไตรมาสสีข่องปี 2556 เติบโตเพียง 0.6% จากหนึง่ปีก่อนหน้า สว่นหนึง่
เป็นเพราะฐานเปรียบเทยีบจากปี 2555 เป็นตวัเลขที่สงู และอีกสว่นหนึง่เป็นเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เข้าสูภ่าวะปกติ ซึง่
ปราศจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล หลงัจากที่มกีารด าเนนิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการไปในช่วงปี 2554 - 
2555 ของรัฐบาล (เช่น โครงการรถยนต์คนัแรก โครงการรับจ าน าข้าวจากชาวนา การปรับขึน้อตัราคา่แรงขัน้ต ่า การลดอตัราภาษี
เงินได้ของบริษัทและบคุคล และอีกหลายโครงการ) ซึง่ทัง้หมดได้สิน้ระยะเวลาลง ท าให้อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจในรอบปี 
2556 อยูท่ี่ 2.9% ซึง่เป็นผลจากการบริโภคภายในประเทศไทยทีช่ะลอตวัลงอยา่งเห็นได้ชดั โดยสามารถขยายตวัเพิม่ขึน้ได้เพียง 



 

 

 

0.3% จากหนึง่ปีก่อนหน้า ในขณะที่การลงทนุชะลอตวัลงเช่นกนั โดยลดลงมาอยูท่ี่อตัรา 2.6% จากหนึง่ปีก่อนหน้า  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศที่ออ่นตวัลงเกิดขึน้พร้อมกบัท่ีการสง่ออกชะลอตวัลงด้วย  ซึง่ในรอบปีเติบโตขึน้ได้เพียง  0.2%  แตจ่ดุที่
ยงัสดใสอยา่งตอ่เนื่องได้แก่ภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ซึง่มีมลูคา่เป็นสดัสว่นประมาณ 10% ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  โดยปริมาณนกัทอ่งเที่ยวจากนานาประเทศที่เข้ามายงัประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ 19.6% จากหนึง่ปีก่อนหน้า อยู่ที่
จ านวน 26.7 ล้านคน  สว่นอตัราเงินเฟ้อยงัคอ่นข้างต ่า โดยอยูท่ี่ 2.18% และอยูใ่นกรอบเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อที่ตัง้ไว้ของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยด้วย ซึง่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้ท าการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 0.25% มาอยูท่ี่ 2.25% 
อยา่งไมค่าดการณ์มาก่อน โดยให้เหตผุลที่มาจากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยที่นา่จะต ่าลงอกี อนัเนื่องจากความขดัแย้งทาง
การเมืองภายในประเทศที่ยงัยืดเยือ้จนถงึขณะนี ้  ในขณะเดยีวกนัในปีที่ผา่นมาเงินบาทได้ออ่นคา่ลงเมื่อเทยีบกบัเหรียญสหรัฐฯ 
แตเ่ป็นการเคลือ่นไหวที่อยูใ่นทิศทางเดียวกนักบัเงินท้องถ่ินในภมูภิาคเดยีวกนัท่ีออ่นคา่ลงเป็นสว่นใหญ่   หลงัจากทีต่ลาดได้น า
ทัง้ปัจจยัการปรับลดการอดัฉีดสภาพคลอ่งในสหรัฐฯและปัจจยัการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจไทยมาพิจารณาก าหนดอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราแล้ว ท าให้เงินบาทออ่นคา่ลงไป 6.8% ภายในช่วงปีที่แล้ว  

แนวโน้มตราสารทุนไทย ปี 2557 

จากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่พฒันาไปเมื่อเร็วๆนีแ้ละความไมแ่นน่อนในหลายด้าน แรงหนนุเศรษฐกิจ
ในช่วงขึน้ปีใหม ่ 2557 จึงไมน่า่จะสร้างความพอใจได้  ในภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยมีปัญหาที่ท้าทายมากมาย และยงัถกู
ซ า้เติมจากสภาพสญุญากาศทางการเมืองด้วย ตัง้แตปั่ญหาหนีส้นิในภาคครัวเรือนท่ีมีสดัสว่นสงูถงึ 80% ของผลติภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ดงันัน้การบริโภคและการลงทนุจึงไมน่า่ที่จะขยายตวัได้ดีเหมือนในชว่งก่อน  ไปจนถึงนโยบายประชานิยมของ
รัฐบาล เช่น โครงการรับจ าน าข้าวที่ก าลงัอยูใ่นการตรวจสอบการทจุริตของรัฐบาลและอาจจะต้องยตุิโครงการลง  ใน
ขณะเดียวกนัความหวงัที่จะมีการใช้จา่ยตามโครงการท่ีรัฐบาลวางแผนไว้ในด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ยคมนาคม
ทัว่ประเทศทีจ่ะต้องใช้งบประมาณสงูถึง 2 ล้านล้านบาทก็ต้องลม่สลายไป และหลายโครงการก็มีแนวโน้มที่จะต้องเลือ่นการ
ด าเนินการออกไปอีก  นบัเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ภาคการทอ่งเที่ยวเป็นดาวเดน่ในระบบเศรษฐกิจไทย แตต้่องได้รับผลกระทบ
หลงัจากมีการออกค าเตือนเก่ียวกบัการปิดถนนในบางพืน้ท่ีของกลุม่ผู้ชมุนมุ แตน่า่จะสามารถฟืน้ตวัและกลบัมาแขง็แกร่งได้
ดงัเดิม ทนัทีที่สถานการณ์ทางการเมืองคลีค่ลายลง  แตส่ าหรับปี 2557 มีสญัญาณที่เดน่ชดัมากขึน้ของการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ
ในบางภมูิภาคที่ส าคญัในกลุม่ตลาดที่พฒันาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและยโุรป ดงันัน้อปุสรรคจากภายนอกประเทศไทยจึงนา่จะ
ลดลงและเปิดโอกาสให้การสง่ออกได้มีการฟืน้ตวัขึน้ได้บ้าง ซึง่จะเป็นความหวงัทีจ่ะเกือ้หนนุเศรษฐกิจไทยได้ในระดบัหนึง่  และ
ส าหรับปี 2557 อีกเช่นกนัท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ออกค าเตือนวา่เศรษฐกิจไทยอาจจะเตบิโตต ่ากวา่อตัราที่เคยท าได้ในปี 
2556  ในขณะท่ีอเบอร์ดีนประมาณการอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอยูใ่นกรอบ 2.5 - 3.5%  
เราไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องกลา่ววา่ยิง่สญุญากาศทางการเมืองหากลากยาวออกไปนานเทา่ใด เศรษฐกิจไทยก็ยิ่งจะได้รับผลกระทบ
มากขึน้เทา่นัน้ ซึง่จะสง่ผลเสยีตอ่ไปยงัก าไรสทุธิของภาคธุรกิจทีจ่ะต้องลดลงมากขึน้  

ผลการด าเนินงานท่ีมีการรายงานลา่สดุของบรรดาบริษัทท่ีอยูใ่นการลงทนุของอเบอร์ดีนมีทัง้ดีและไม่ดี แต่สว่นใหญ่ยงั
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งสงู แม้ว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงและการเมืองที่วุ่นวายต่อบางภาคธุรกิจได้เร่ิมที่จะเห็น
ผลได้ไม่นานมานีเ้ท่านัน้  แต่ผลประกอบการประจ าไตรมาสสี่ของปี 2556 จากภาคธุรกิจ เช่นธนาคารและประกันภัย           
พาณิชยกรรม โทรคมนาคม สื่อ และการแพทย์ ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง             ที่ส าคญัคือคณุภาพของพอร์ตการลงทนุ
ของอเบอร์ดีนยงัคงดี โดยมีอตัราสว่นเงินกู้ต่อเงินทนุท่ีต ่าอยูท่ี่ 28.5% และอตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นและต่อทรัพย์สิน
ที่นา่พอใจ  ในขณะท่ีราคาหุ้นแม้จะปรับฐานลงเพื่อให้สอดคล้องกบัปัจจยัพืน้ฐาน  แต่มลูค่าหุ้นยงัสามารถปรับขึน้และราคาซือ้
ขายเฉลีย่ของหุ้นในพอร์ตการลงทนุของเราอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้ โดยอยูท่ี่ 13.3 เท่าของก าไรสทุธิคาดการณ์ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2557 และมีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลงัอยู่ที่ 3.5%   อตัราการจ่ายเงินปันผลของหุ้นส่วนใหญ่ที่อเบอร์ดีน



 

 

 

ลงทนุ หากไม่เพิ่มขึน้ก็ยงัคงอยู่ในระดบัเดียวกบัอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2556 ซึ่งเป็นสญัญาณว่าฝ่ายบริหารมีความ
เช่ือมัน่ในฐานะการเงินของบริษัท และในแนวโน้มธุรกิจของตนในระยะยาวด้วย  

ในฐานะผู้จดัการลงทนุของทา่น อเบอร์ดีนมุง่มัน่ท่ีจะท าการลงทนุในบริษัทท่ีมีความมัน่คงทางการเงินและมีการบริหาร
จดัการท่ีดี ในจ านวนนีม้ีหลายบริษัทท่ีอเบอร์ดีนได้เข้าถือหุ้นมาเป็นเวลานานกวา่สบิปีแล้ว  นอกจากที่จะได้ใช้ประโยชน์จาก
ความผนัผวนในตลาดหุ้น เพื่อการขายหุ้นเพื่อท าก าไรและการซือ้หุ้นเพื่อสะสมเพิ่มหุ้นในบริษัทตา่งๆ อเบอร์ดีนยงัใช้โอกาสนีเ้พื่อ
มองหาโอกาสการลงทนุใหม่ๆ อยูเ่สมอ หากราคาหุ้นไมส่งูเกินไป  ในปี 2556 อเบอร์ดีนได้เลกิลงทนุในหุ้นของ บมจ. สยามแม็ค
โคร ซึง่เป็นหนึง่ในบริษัทส าคญัที่ลงทนุ โดยสามารถขายหุ้นทัง้หมดไปในราคาที่นา่สนใจผา่นการรับข้อเสนอซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  ในขณะเดียวกนัอเบอร์ดีนยงัได้เร่ิมลงทนุในหุ้นของสองบริษัทท่ีเพิง่เข้ามาอยูใ่นพอร์ตการลงทนุ ได้แก่ บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน ซึง่ให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้าเฉพาะกลุม่ ซึง่เป็นธนาคารท่ีมีงบดลุที่แขง็แกร่งเป็นพิเศษ และบมจ. ไทยรีประกนั
ชีวิต ซึง่ให้บริการรับประกนัภยัตอ่ในด้านการประกนัชีวิตเพยีงบริษัทเดยีวในประเทศไทย  ในระยะยาวอเบอร์ดีนยงัคงมีความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพของบรรดาบริษัทท่ีลงทนุ ซึง่ทัง้หมดได้แสดงความสามารถให้เป็นท่ีประจกัษ์แล้วในการสร้างการเติบโตให้แก่
ธุรกิจได้เป็นอยา่งดี แม้ในยามทีภ่าวะแวดล้อมการด าเนินธุรกิจมคีวามยากล าบากก็ตาม  

 ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทยปี 2556 

ปัจจยัที่ขบัเคลือ่นตลาดตราสารหนีไ้ทยตกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของปัจจยัภายนอกประเทศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดย
เงินทนุต่างชาติไหลเข้ามาลงทนุในตลาดพนัธบตัรรัฐบาลไทยอย่างหนาแน่น เนื่องจากมีระดบัอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สงูและ
ดึงดูดนกัลงทุน และมีความน่าจะเป็นที่เงินบาทจะแข็งค่ามากขึน้ด้วย จนส่งผลให้ราคาพนัธบตัรไทยปรับตวัสงูขึน้มากและดึง
อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ให้ลดลงมากถึง 0.40% ในระยะห้าเดือนแรกของปีที่แล้ว ทัง้นีเ้งินบาทได้แข็งคา่ขึน้มากกวา่ 6% เมื่อเทียบ
กบัเหรียญสหรัฐฯในช่วงหนึง่ และนบัเป็นเงินท้องถ่ินของเอเชียที่แข็งค่ามากที่สดุเมื่อเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯด้วย  อเบอร์ดีนเช่ือวา่
ค่าเงินบาทที่ไม่สอดคล้องกบัปัจจยัพืน้ฐานของเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเหตผุลที่ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องท าการปรับลด
อตัราดอกเบีย้เมื่อเดือนพฤษภาคม  สว่นสาเหตอุื่นที่ท าให้ต้องมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ  เนื่องจาก
แรงหนนุเศรษฐกิจไทยได้อ่อนแรงลงในไตรมาสแรกของปี 2556  สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยในรอบไตรมาสหดตวัลง 1.6% จากไตร
มาสก่อนหน้า ประกอบกบัภาวะเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่า จึงท าให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยสามารถที่จะปรับลดอตัราดอกเบีย้ลง 

แตค่วามกงัวลตอ่การแข็งคา่ขึน้มากของเงินบาทและการถือครองพนัธบตัรรัฐบาลไทยที่สงูขึน้อยา่งรวดเร็วของนกัลงทนุ
ตา่งชาติก็ได้ลดระดบัลงอยา่งรวดเร็ว เมื่อ เบน เบอร์นนัเก ได้แถลงเมื่อเดือนพฤษภาคมในปีที่แล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคาร
กลางแหง่สหรัฐอเมริกาจะท าการปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งในสหรัฐฯลงในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556  ผลจากค าแถลง
ดงักล่าวได้สัน่คลอนตลาดการลงทุนทุกตลาดทัว่โลก รวมถึงค่าเงินบาทและมูลค่าพนัธบตัรรัฐบาลไทย ที่ต่างลดค่าลงมาก 
เนื่องจากตลาดเกิดความหวัน่วิตกว่าเงินทนุต่างชาติจะไหลออกจากประเทศไทยจนสง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศ รษฐกิจ 
หากการไหลออกของเงินทนุยงัคงเกิดขึน้อยา่งต่อเนื่องในปริมาณมาก  และในที่สดุอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรไทยก็ได้
ขยบัสงูขึน้จนเกิน 1% ในเวลาไม่ก่ีเดือนต่อมา ดงัจะเห็นได้จากพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของรัฐบาลไทย ซึ่งมีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย
ขยบัสงูขึน้เป็น 4.40% ในเดือนกนัยายนจากที่เคยลดลงมาต ่าสดุอยูท่ี่ 3.30% ในเดือนพฤษภาคม  สว่นคา่เงินบาทประสบกบัการ
ออ่นคา่ลงมากอยา่งมีนยัส าคญัเช่นกนั โดยออ่นคา่ลงจากอตัราแลกเปลีย่นที่อยูท่ี่เพียง 28.6 บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯมาอยู่ที่ 32.4 
บาทตอ่เหรียญสหรัฐฯ แตเ่สถียรภาพของตลาดก็ได้กลบัคืนมา แม้จะเป็นการชัว่คราว เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯไม่ได้ท าการปรับ
ลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งลงตามที่ตลาดก าลงัคาดการณ์จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อเดือน
กนัยายน เนื่องจากตลาดแรงงานในสหรัฐฯเกิดพฒันาการท่ีแยล่งในช่วงฤดรู้อน รวมทัง้ความเสี่ยงทางการเมืองและทางการคลงั
ของสหรัฐฯล้วนสงูขึน้ อนัเป็นเหตผุลที่มากพอที่ท าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯยงัคงนโยบายอดัฉีดสภาพคลอ่งทางการเงินไว้ในระดบั
เดิมต่อไป แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯได้ตดัสินใจที่จะคงระดบัการอดัฉีดสภาพคลอ่งไว้เท่าเดิมต่อไป แต่อเบอร์ดีนเช่ือว่ามีความ



 

 

 

เป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งลงในช่วงหกเดือนต่อจากนัน้  ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ยงัคงอยูใ่นเส้นทางการฟืน้ตวัภายใต้อปุสรรคใหญ่ทางการคลงัที่ได้เกิดขึน้ในปีที่ผา่นมา   

แนวโน้มตลาดตราสารหนีไ้ทยปี 2557 

ในปี 2557 เศรษฐกิจของสหรัฐฯจึงนา่ที่จะฟืน้ตวัได้ดีขึน้ หลงัจากที่อปุสรรคทางการคลงัลดระดบัลงและภาคครัวเรือน
เข้ามาสนบัสนนุได้มากระดบัหนึง่ในปีใหมน่ี ้ ซึง่ภาวะเศรษฐกิจที่ดขีึน้นีจ้ะเปิดทางให้แก่ธนาคารกลางสหรัฐฯในการทยอยปรับลด
ปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งลงในปีใหมน่ีด้้วย  

อยา่งไรก็ตามการปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารกลางสหรัฐฯจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ตลาดตราสารหนีท้ัง้ของไทยและของภมูิภาคเดียวกนั ดงันัน้อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรรัฐบาลไทยจึงมีแนวโน้มที่จะ
สงูขึน้ รวมถึงกราฟแสดงอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรระยะอายตุ่างๆจะปรับตวัสงูชนัขึน้ด้วยในระยะต่อไป จนกว่าจะมี
ความชดัเจนมากขึน้เก่ียวกบัก าหนดเวลาและการสิน้สดุโครงการอดัฉีดสภาพคลอ่งที่แนน่อนออกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ  สว่น
ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯยังคงอยู่ในทิศทางที่จะแข็งค่ามากขึน้ แต่ค่าเงินบาทก็จะมีทิศทางที่ดีขึน้เช่นกันในปีใหม่นี ้เนื่องจาก
คาดการณ์วา่ดลุการค้าของไทยจะแข็งแกร่งมากขึน้ พร้อมทัง้ดลุบญัชีเดินสะพดัที่จะเกินดลุ  

ภาพรวมตลาดเอเชีย ปี 2556 

ความเคลือ่นไหวของดชันีตลาดหุ้นในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิคในปี 2556 ที่ผา่นมาคอ่นข้างต า่เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าทีม่ี
ผลประกอบการแข็งแกร่ง ดชันีตลาดหุ้นประจ าภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยกเว้นญ่ีปุ่ น (MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index) ที่
ปรับตวัสงูขึน้ 3.64% ในมลูคา่ที่เป็นเหรียญสหรัฐฯ ซึง่เป็นการปรับขึน้ท่ีมากกวา่ตลาดหุ้นสว่นใหญ่ในภมูิภาคอื่นๆในกลุม่ตลาด
เกิดใหม ่ แตย่งัไลห่ลงัตลาดหุ้นของกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้วที่ดชันีปรับตวัสงูขึน้ในอตัราเลขสองหลกั  โดยเฉพาะเมื่อเกิดกระแส
ความกงัวลเก่ียวกบัการปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งผา่นการรับซือ้พนัธบตัรในสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นสาเหตทุี่ท าให้ดชันี
ตลาดหุ้นลดลงอยา่งรุนแรงในช่วงกลางปี 2556  ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้พยายามทีจ่ะสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทนุ
อีกครัง้วา่จะยงัคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้จนกวา่จะมคีวามมัน่ใจวา่เศรษฐกิจของสหรัฐฯจะฟืน้ตวัได้อยา่งมัน่คงมากขึน้ 
แตค่วามไมแ่นน่อนก็ยงัเป็นขา่วหลกัตอ่ไปจนถึงเดือนธนัวาคม  ในทา่มกลางสถานการณ์ที่มีการปรับตวัดีขึน้ของข้อมลูเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯก็ได้ตดัสนิใจที่จะลดปริมาณการรับซือ้พนัธบตัรเพื่ออดัฉีดสภาพคลอ่งในแตล่ะเดือนลง โดยจะ
เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคมปีนีเ้ป็นต้นไป   นอกจากนีน้กัลงทนุยงัมีมมุมองที่ดีแตย่งัเฝ้าระวงัเมื่อจีนมีการผลดัเปลีย่นคณะผู้น าชดุ
ใหมใ่นเดือนมีนาคม รัฐบาลกลางชดุใหมข่องจีนก็ได้ให้ค ามัน่สญัญาที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยทนัทีและลดช่องวา่งของ
ฐานะในหมูป่ระชาชนอยา่งไรก็ตามมตีลาดหุ้นไมก่ี่ประเทศที่ได้รับผลกระทบในทางลบจากปัญหาภายในประเทศอยา่งเช่นดชันี
ตลาดหุ้นของอินโดนีเซยีและอินเดีย รวมทัง้คา่เงินท้องถ่ินในประเทศเหลา่นีต้า่งลดลงอยา่งรุนแรงในระหวา่งปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นผล
จากปัญหาการขาดดลุงบประมาณอยา่งหนกัในแตล่ะประเทศ แม้วา่ดชันีตลาดหุ้นของอินเดยีจะสามารถฟืน้ตวัขึน้ได้บ้างในเวลา
ตอ่มา  สว่นตลาดหุ้นของไทยดชันีปรับฐานลงและลดลงมากขึน้ อนัเป็นผลจากความตงึเครียดทางการเมืองในประเทศที่รุนแรง
มากขึน้ 

แนวโน้มตลาดเอเชีย ปี 2557 

เร่ิมปี 2557 อเบอร์ดีนเกิดความรู้สกึที่ดีเป็นพิเศษต่อตลาดหุ้นของเอเชีย แต่แน่นอนว่าอเบอร์ดีนยงัคงคาดการณ์ได้ถึง
ความผนัผวนท่ีจะเกิดขึน้  และในระยะนีค้วามผนัผวนก็นา่จะสงูขึน้ด้วยจากการตดัสนิใจของธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะลดปริมาณ
การอดัฉีดสภาพคลอ่งผา่นการรับซือ้พนัธบตัรในแตล่ะเดือนลง โดยจะเร่ิมจากเดือนมกราคมเป็นต้นไป และจะท าให้เกิดโอกาสที่
เงินทนุจะไหลออกจากภมูิภาคมากขึน้  แต่อเบอร์ดีนยงัสบายใจเนื่องจากบริษัทสว่นใหญ่หลายๆบริษัทที่อเบอร์ดีนลงทนุ ล้วนมี
ฐานะท่ีแข็งแกร่ง 



 

 

 

นับว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญเนื่องจากอเบอร์ดีนยังไม่เห็นเศรษฐกิจของเอเชียจะฟื้นตัวได้มากอย่างมีนัยส าคัญ การฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่อาศยัเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นแรงหนนุนา่จะเอือ้อ านวยแก่บรรดาผู้สง่ออก แต่ประเทศที่มีงบประมาณขาดดลุ 
เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย มีจดุออ่นจากความผนัผวนท่ีมากขึน้ของค่าเงินท้องถ่ินและอาจประสบกบัความเสี่ยงในการหาแหลง่
เงินทนุ  นอกจากนีอ้เบอร์ดีนยงัคาดการณ์ขา่วการเปลีย่นแปลงนโยบายได้น้อย ในช่วงก่อนที่จะถึงการเลอืกตัง้กลางสมยั 

ในประเทศไทยสถานการณ์ยงัคงไมแ่นน่อนหลงัจากที่มวลชนผู้ประท้วงรัฐบาลบนท้องถนนกดดนัจนนายกรัฐมนตรีต้อง
ยบุสภาผู้แทนราษารไป  แต่กลุม่ผู้ชุมนมุยงัคงเรียกร้องให้มีการแต่งตัง้สภาประชาชนเพื่อปกครองประเทศแทน ในขณะที่พรรค
ฝ่ายค้านอาจจะถอนตวัจากการลงสมคัรรับเลือกตัง้ครัง้ใหม่ ที่มีก าหนดจะจดัขึน้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์  ความไม่แน่นอนที่
ยืดเยือ้นา่จะบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ รวมไปถึงความหวงัที่จะมีการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจด้วย  ในขณะเดียวกนัจีนได้ร่าง
แผนการท่ีครบถ้วนของการปาิรูปเศรษฐกิจ  แม้วา่ภาครัฐจะยงัคงเป็นแกนน าของเศรษฐกิจอยู่ก็ตาม แต่บทบาทของภาคเอกชน
จะได้รับการสง่เสริม โดยจะมีการผ่อนคลายข้อจ ากดัในการลงทนุ และจะมีการเปิดเสรีภาค อตุสาหกรรมการเงิน อย่างไรก็ตาม
การด าเนินการตามแผนการปาิรูปจะเป็นสิง่ส าคญัที่สดุในวาระการปาิรูปทัง้หมด 

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี ้อเบอร์ดีนคาดว่าการเติบโตของก าไรสทุธิของบรรดาบริษัทของเอเชียจะลดลงซึ่งอาจต ่า
กวา่ 10%  แตด้่านท่ีดีคือราคาหุ้นจะลดลงจนอยูใ่นระดบัท่ีนา่สนใจด้วย เมื่อเทียบกบัเกณฑ์ราคาในอดีตและกบัราคาหุ้นในตลาด
หุ้นอื่นๆ  อยา่งไรก็ตามเส้นทางการลงทนุส าหรับนกัลงทนุระยะยาวในหุ้นของเอเชียจะยงัคงสดใสเหมือนเดิม 

ภาพรวมตลาดตราสารทุนของกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ ปี 2556 

ตลาดหุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหม่รอบโลกผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากมาในปี 2556 ท าให้ดชันีปรับตวัต ่ากว่าตลาดหุ้น
ของบรรดาประเทศที่พฒันาแล้ว โดยดัชนีห่างกันอย่างมีนัยส าคญั  ดชันีตลาดหุ้นประจ าภูมิภาคกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (MSCI 
Emerging Markets Index) ปิดสิน้ปีปรับลดลงประมาณ 2% ในมลูค่าการซือ้ขายที่เป็นเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต ่ากว่ามากเมื่อเทียบ
กบัดชันีตลาดหุ้นของโลก (MSCI World Index)  ซึ่งสงูขึน้ไปประมาณ 23% โดยตลาดหุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหม่อเมริกาใต้
ปรับตวัต ่ามากที่สดุ โดยลดลงอยา่งรุนแรงยกเว้นตลาดหุ้นของเม็กซิโก ซึ่งดชันียงัสามารถทรงตวัในระดบัเดิม สว่นตลาดหุ้นของ
ตรุกีและสาธารณรัฐเชคลดลงมากที่สดุในภมูิภาคกลุม่ตลาดเกิดใหม่ของยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ในขณะที่ตลาดหุ้น
ของอินโดนีเซียและไทยปรับตวัอยู่รัง้ท้ายสดุในภมูิภาคกลุม่ตลาดเกิดใหม่เอเชีย โดยเฉพาะเมื่ อมีความกงัวลเก่ียวกบัแผนการ
ยกเลกิมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่ท าให้นกัลงทนุหวัน่วิตกในช่วงเวลาสว่นใหญ่ของปี 2556
สง่ผลให้มีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากภมูิภาค ค่าเงินท้องถ่ินร่วงลงอย่างหนกั และมาตรการทางการเงินที่ตึงตวัมากขึน้  การ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ทัว่กลุ่มประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะในบรรดาประเทศใหญ่ พร้อมกับมีการคาดการณ์
เพิ่มขึน้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในบรรดาประเทศที่พฒันาแล้ว ล้วนมีสว่นบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ  อีกทัง้ในหลายๆ
ประเทศมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลเกิดขึน้ในวงกว้าง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่สามารถเติบโตได้มากตามความคาดหวังของ
ประชาชนที่สงูขึน้ อนัเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ขยายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี  ้

แนวโน้มตลาดตราสารทุนของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2557 

ตลาดหุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหมค่อ่นข้างอยูใ่นเสถียรภาพในช่วงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมานี ้แต่ในปีหน้าอาจจะยงัคงเป็นปีที่
ต้องทดสอบความแข็งแกร่งตอ่ไป เหตผุลหนึง่ที่กระบวนการปรับลดมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารกลางสหรัฐฯมีความ
ยุ่งยาก หากมีการวางขัน้ตอนผิดพลาดก็อาจท าให้ตลาดผนัผวนได้อีกครัง้ในระยะสัน้ แต่ยงัมีประเด็นปัญหาภายในประเทศที่
จะต้องพิจารณาด้วยเช่นกนั  เศรษฐกิจที่ชะลอตวัในหลายประเทศก าลงัพฒันาและคาดวา่จะไมก่ลบัมาสูร่ะดบัการเติบโตที่สดใส
เช่นที่ผ่านมาในอดีตในเร็ววนันกั แต่ในภาวะที่เกิดการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ ท าให้ในหลายประเทศมีการปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้จนท าให้มีแรงกดดนัเพิ่มขึน้ตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  แม้วา่การสง่ออกไปยงับรรดาประเทศที่พฒันาแล้วได้ขยายตวัดีขึน้



 

 

 

เมื่อเร็วๆนี ้และอปุสงค์ในท้องถ่ินกลบัมาขยายตวั อาจจะช่วยหลกีเลีย่งผลกระทบในทางลบได้ แต่ความไม่สมดลุทางเศรษฐกิจที่
ยังไม่หมดไปในประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศ การปาิรูปเพิ่มเติม เช่นการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และการเปิดเสรี
ตลาดแรงงานและตลาเงินทนุจึงล้วนมีความจ าเป็น เพื่อด ารงเศรษฐกิจให้เตบิโตได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคต  แตก่ารปาิรูปในวงกว้าง
จ าเป็นต้องใช้ความมุง่มัน่ของนกัการเมือง ซึง่ดจูะมีน้อย ทัง้บราซิล ฮงัการี อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และตรุกี ล้วนจะมีการ
เลือกตัง้ครัง้ส าคญัในปี 2557 ดงันัน้นกัการเมืองก็จะเกิดความลงัเลในการด าเนินนโยบายปาิรูปเศรษฐกิจที่ไม่ได้รับความนิยม
จากประชาชนแม้จะมีความจ าเป็นอยา่งมาก 

แต่ยงัมีเหตุผลที่ยงัสามารถพอใจได้เก่ียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โดยในบางประเทศก าลงัท า
การปาิรูปครัง้ใหมห่รือท าให้การปฏิรูปเป็นไปอยา่งเข้มแข็งมากขึน้เพื่อรักษาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน แผนการปาิรูปที่หวงั
ผลสงูในจีนเพื่อแปลงโฉมเศรษฐกิจนัน้เป็นที่น่ายินดี แม้ว่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะเห็นผล  เช่นเดียวกันเม็กซิโกท า
การปาิรูปเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดยการเปิดเสรีอตุสาหกรรมพลงังาน หลงัจากที่อยู่ภายใต้การควบคมุของรัฐมานานถึง 75 ปี  ใน
บราซิลรัฐบาลพยายามดงึดดูการลงทนุจากภาคเอกชนให้เข้าไปในหลายๆโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นท่ีต้องการอยา่ง
มาก และดจูะเป็นการเคลือ่นเข้าสูท่ิศทางที่ถกูต้อง และในท่ีสดุจะเร่ิมเห็นกระแสการแปรรูปธุรกิจของรัฐให้เป็นของเอกชน  หากมี
ความส าเร็จซึง่เป็นท่ีคาดการณ์ได้วา่การปฏิรูปเหลา่นีจ้ะช่วยสง่เสริมการลงทนุและหนนุการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมให้สงูขึน้  
ในขณะเดียวกนัการตดัสนิใจของธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะทยอยลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งลง โดยให้เหตผุลจากการฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจและแนวโน้มตลาดแรงงานในสหรัฐฯที่มัน่คงมากขึน้ เช่นนีก้ารฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในสหรัฐฯก็จะเอือ้อ านวยต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในท่ีสดุด้วย โดยเฉพาะการสง่ออกของกลุม่ตลาดเกิดใหม่ 

เมื่อพิจารณาในระดบับริษัท บรรดาบริษัทท่ีอเบอร์ดีนลงทนุยงัคงอยูใ่นสถานะดีเป็นสว่นใหญ่ เป็นความจริงว่าแนวโน้ม
ของอปุสงค์ได้ลดลงพอควรและหลายบริษัทก าลงัเผชิญแรงกดดนัจากต้นทุน หลงัจากที่ตลาดซบเซาลงตามวงจร แต่บริษัทที่มี
การควบคมุต้นทนุท่ีดีกวา่คูแ่ขง่ จะมีปัจจยัที่น าไปสูก่ าไรสว่นตา่งที่เพิ่มขึน้ได้  เช่นบางบริษัทก าลงัหนัไปพิจารณาโครงสร้างต้นทนุ
ของตน ตรวจสอบการใช้จ่ายด้านทนุใหม ่และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยหนนุความสามารถในการท าก าไร
และเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัทและจะสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ในท่ีสดุ 

หุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหมท่ี่มีการซือ้ขายในระดบัราคาที่สงูกวา่ระดบัก าไรสทุธิในปีปัจจบุนัประมาณ 11 เทา่ ไมเ่พียงถือ
วา่ถกูเมื่อเทียบกบัราคาที่เป็นมาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา แต่ยงัถกูกว่าเมื่อเทียบกบัหุ้นของบรรดาประเทศที่พฒันาแล้วเนื่องจาก
ประเด็นปัญหาสว่นใหญ่ได้ถกูน าไปค านวณเพื่อก าหนดราคาหุ้นแล้ว  สว่นอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่อยูท่ี่ประมาณ 3% ก็
ยงัสงูกว่าหุ้นในบางตลาดหุ้นที่ส าคญั เช่น สหรัฐฯและญ่ีปุ่ น ที่มีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่เพียง 1.9% และ 1.6% 
ตามล าดบั ในขณะท่ีหลายประเทศในกลุม่ตลาดเกิดใหมไ่ด้ท าการปรับปรุงงบดลุของประเทศให้ดีขึน้ รวมถึงสะสมทนุส ารองและ
มีระบบแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่ยืดหยุน่มากกวา่ในอดีต ดงันัน้โอกาสที่จะเกิดความผนัผวนรุนแรงอย่างที่เคยเกิดขึน้เมื่อ
ปลายทศวรรษ 90 จึงไมน่า่จะเป็นไปได้  อีกทัง้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเหลา่นีก็้สร้างความเช่ือมัน่ได้มากขึน้ 
แม้ว่ามีภาวะชะลอตัวในปัจจุบันก็ตาม แต่โดยทัว่ไปน่าจะได้รับแรงสนบัสนุนจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกด้วยหากมีขึน้ 
เช่นเดียวกัน หลายๆบริษัทสามารถท าก าไรได้มากขึน้และมีหนีส้ินที่ต ่ากว่าเมื่อเทียบกับบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกันในกลุ่ม
ประเทศที่พฒันาแล้ว  การปรับกระบวนการก าลงัเกิดขึน้ในระดบัประเทศและระดบับริษัทซึง่เป็นสิ่งที่ดีส าหรับกลุม่ตลาดเกิดใหม่
ในท้ายที่สดุ ดงันัน้แม้ยงัมีความไมแ่นน่อนอยูภ่ายหน้า แตโ่อกาสยงัคงเกิดขึน้ในระยะยาวต่อไปส าหรับนกัลงทนุที่เลือกหุ้นอย่าง
รอบคอบเพื่อการลงทนุ 

 

 



 

 

 

ภาพรวมตลาดตราสารหนีข้องกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ ปี 2556 

ดชันีตลาดพนัธบตัรของกลุม่ตลาดเกิดใหม่ในเดือนธันวาคมมีความผนัผวน โดยดชันีราคาตราสารหนีข้องภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีอยูใ่นสกลุเงินสากลล้วนขยบัสงูขึน้ แตบ่รรดาตราสารหนีท้ี่อยูใ่นสกลุเงินท้องถ่ินปรับตวัน่าผิดหวงัเนื่องจากการอ่อน
คา่ลงของเงินท้องถ่ิน  ในการประชมุของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาประจ าเดือนธันวาคม ได้ยตุิความไม่แน่นอนได้ส่วนหนึ่ง
ในช่วงเข้าสู่ปีใหม่ 2557 โดยการประกาศว่าจะเร่ิมทยอยลดปริมาณการรับซือ้พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการอดัฉีดสภาพคลอ่งลง 1 
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯตอ่เดือน ซึง่ตลาดเห็นวา่เป็นขา่วดี เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯยงัคงนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายไว้
ตอ่ไป 

ในเดือนธันวาคมดชันีราคาพนัธบัตรประจ าภูมิภาคกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ในสกุลเงินสากลหรือดชันี JP Morgan 
EMBI Global Diversified index ปรับตวัเพิ่มขึน้ 0.51% โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยสงูกว่าของพนัธบตัรกระทรวงการคลงั
สหรัฐฯ 3.08% ซึง่สว่นเกินนีเ้พิ่มขึน้ 0.27%  ซึง่ดชันีราคากลุม่พนัธบตัรที่ให้อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ในเกณฑ์สงูปรับตวัสงูกว่าทกุ
กลุม่อีกครัง้ในเดือนนี ้ โดยพนัธบตัรของยเูครน เวเนซูเอลา และเบลารุส ล้วนมีราคาปรับขึน้อย่างแข็งแกร่ง  ส าหรับพนัธบตัรของ
อาร์เจนตินาหลงัจากที่ราคาปรับตวัอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2556 ก็ได้ปรับตวัลดลงบางสว่น ในขณะที่พนัธบตัรของตรุกีมีราคา
ปรับลดลงเช่นกนัเนื่องจากการเมืองภายในประเทศเกิดขา่วการทจุริตที่แวดล้อมรัฐบาล  ในสว่นของดชันีราคาพนัธบตัรของกลุม่
ตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ในสกุลเงินท้องถ่ินหรือดชันี JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index ปรับตวัแย่กว่าดชันีราคา
พนัธบตัรของกลุม่ตลาดเกิดใหม่ที่ออกในสกุลเงินสากล โดยดชันีปรับตวัลดลง -0.55% โดยพนัธบตัรที่มีราคาปรับตวัสงูที่สดุใน
เดือนธนัวาคม ทัง้หมดล้วนเป็นของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในยโุรปตัง้แต่ฮงัการี โปแลนด์ รัสเซีย และโรมาเนีย ซึ่งล้วนปรับตวัสงูขึน้
อยา่งแข็งแกร่ง สว่นพนัธบตัรในสกลุเงินท้องถ่ินของตรุกีมีราคาลดลงอยา่งมีนยัส าคญั พร้อมทัง้ค่าเงินของตรุกีที่ลดลงอย่างหนกั
ด้วยเช่นเดียวกบัพนัธบตัร ในขณะที่พนัธบตัรของเปรูปรับตวัแย ่เช่นเดียวกบัคา่เงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ที่ออ่นคา่ลงเช่นกนั 

แนวโน้มตลาดตราสารหนีข้องกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2557 

ในระยะตอ่ไปในปี 2557 โอกาสการลงทนุเพื่อผลตอบแทนสงูบนความเสีย่งสงูในตลาดไมไ่ด้ดบูิดเบือนไปเช่นที่เคยเป็น
ในตอนต้นปี 2556  โดยทัว่ไป มลูคา่พนัธบตัรของกลุม่ตลาดเกิดใหม่ดนู่าลงทนุมากขึน้กว่าในปีก่อนหน้า เมื่ออตัราผลตอบแทน
เฉลี่ยของพนัธบตัรจากกลุม่ตลาดเกิดใหม่ปรับลดลงมาถึงจุดที่ใกล้จะต ่าที่สดุตลอดกาล  โดยพนัธบตัรในสกุลเงินสากลและใน
สกุลเงินท้องถ่ินมีราคาปรับสงูขึน้รวดเร็วอย่างไม่น่าประหลาดใจ ในขณะที่ค่าเงินท้องถ่ินของกลุม่ตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลงมาก
ที่สดุในปี 2556 แต่เมื่อการก าหนดราคาเป็นปัจจยัที่เอือ้อ านวยมากขึน้ เราจึงเช่ือว่าการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่แลกกบัความ
เสี่ยงก าลงัดูน่าสนใจมากขึน้  นอกจากนีย้งัเช่ือว่าความไม่แน่นอนในช่วงปี 2557 จะต ่ากว่าเมื่อเทียบกบัในปี 2556 เนื่องจาก
ตลาดคาดการณ์ถึงข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งมากกว่าในปีก่อนหน้า โดยมีความเป็นไปได้สงูว่าเมื่อมีการเปิดเผย
ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในรอบปี 2556 ที่ยืนยนัแล้วออกมา จะมีการปรับแก้ไขประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2557 โดยนกัเศรษฐศาสตร์ให้สงูยิ่งขึน้  

ภาพรวมและแนวโน้มตลาดตราสารทุนทั่วโลก ปี 2556 - 2557 

 นบัจากฤดรู้อนเป็นต้นมาทิศทางและความผนัผวนในตลาดการเงินได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแผนการปรับลดวงเงิน
การอดัฉีดสภาพคลอ่งโดยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา โดยขึน้อยูก่บัก าหนดเวลาและขนาดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเร่ิมปรับ
ลดปริมาณเม็ดเงินมหาศาลที่ใช้ในการอดัฉีดสภาพคลอ่ง  โปรดทราบวา่ความเช่ือมโยงระหว่างการขยายปริมาณพนัธบตัรในงบ
ดลุของธนาคารกลางสหรัฐฯและความเคลือ่นไหวของดชันีหุ้น S&P500 และเมื่อวนัที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาตลาดก็ได้รับค าตอบ
ในท่ีสดุ หลงัจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯมีมติให้ลดวงเงินการรับซือ้พนัธบตัรโดยธนาคารกลาง
ของสหรัฐฯ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯและเหลืออยู่ที่ 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน โดยให้เร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม 2557 



 

 

 

เป็นต้นไป  การลดวงเงินการรับซือ้พันธบตัรอย่างพอประมาณในครัง้นีจ้ะเป็นการลดการรับซือ้หลกัทรัพย์ที่มีสญัญาสินเช่ือ
อสงัหาริมทรัพย์ค า้ประกนัและพนัธบตัรกระทรวงการคลงัสหรัฐฯลงในปริมาณที่เทา่ๆกนัทัง้สองสว่น 

 จากเหตผุลทัง้หมดที่ใช้ในการตดัสนิใจลดการรับซือ้พนัธบตัรในครัง้นี ้ได้แก่ การขยายตวัทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯที่ดีขึน้
พอประมาณอย่างต่อเนื่อง และพฒันาการที่ดีขึน้ของสถานการณ์ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตามแถลงการณ์ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯยงัมีความชัดเจนว่านโยบายการเงินจะยงัคงมีความผ่อนคลายสงู และย า้ว่าการรับซือ้พนัธบตัรไม่ได้เป็นสิ่งที่ก าหนดไว้
ก่อน แต่ขนาดของการลดจะต้องขึน้อยู่กบัแนวโน้มของตลาดแรงงานและอตัราเงินเฟ้อต่อไป และยงัมีค าชีแ้นะสว่นหนึ่งที่หนกั
แน่นมากขึน้เก่ียวกับการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ระยะหนึ่งวันของธนาคารกลางสหรัฐฯ  แต่ยงัคงเหมาะสมที่จะตรึงอตัรา
ดอกเบีย้ไว้ในระดบัใกล้ร้อยละศนูย์ตอ่ไป “จนกวา่จะผา่นจุดที่อตัราการว่างงานลดลงจนต ่ากว่า 6.5% ไปแล้ว” ในแถลงการณ์ที่
ออกมาหลงัการประชมุหารือมานานหลายเดือนเก่ียวกบัก าหนดเวลาและขนาดของการปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งลง
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตลาดได้ยอมรับว่าเป็นเหตกุารณ์ที่จะต้องเกิดขึน้ตามขัน้ตอนปกติ จึงเป็นการสอดคล้องกบัความเห็น
ของอเบอร์ดีนที่วา่ตลาดได้ลดน า้หนกัของขา่วนีไ้ปแล้วเป็นสว่นใหญ่ 

 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่พฒันาแล้วขนาดใหญ่ประเทศแรกที่เร่ิมต้นกระบวนการยตุิโครงการอดัฉีดเม็ดเงินใหม่เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ด าเนินมานานห้าปีอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึน้ในปี 2551  ในทางกลบักนัเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคยูโรโซนยังคงเติบโตน้อย และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต ่าอย่างน่ากังวล ความแตกต่างกันมากของพฒันาการทาง
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปยิ่งมากขึน้ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่การรับซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางแห่งสหภาพ
ยโุรปกลบัลดลง และในปี 2557 ปัญหายงัคงเพิ่มขึน้เก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงจนอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงิน
ฝืดและอาจจะมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางแหง่สหภาพยโุรปอยูด้่วย ที่รวมถึงการออกมาตรการเพิ่มเติมที่
ไม่เป็นไปตามแบบแผนปกติ  ในปี 2556 ธนาคารกลางของญ่ีปุ่ นเร่ิมท าการรับซือ้พนัธบตัรในสกุลเงินเยนของรัฐบาลญ่ีปุ่ นใน
วงเงิน 7 ล้านล้านเยนต่อเดือน อนัเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของนายกรัฐมนตรีอาเบะ (อาเบโนมิคส์) เพื่อยตุิภาวะซบเซาทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึน้มานานหลายปีแล้ว  การออกมาตรการเพิ่มเติมอาจจะเข้ามาเพื่อชดเชยผลกระทบจากการปรับขึน้อตัราภาษี
บริโภคที่จะมีผลบงัคบในเดือนเมษายนนี ้

 อเบอร์ดีนสรุปความเห็นวา่แรงกดดนัทางการเงินยงัคงเป็นหนึง่ในกระแสอิทธิพลหลกัในปี 2557  ดงันัน้นกัลงทนุจะ
ยงัคงเผชิญกบัราคาหลกัทรัพย์ทีถ่กูบิดเบือนอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีต ่าตอ่ไปอีกหนึง่ปี ซึง่ตลาด
จะมีสภาพคลอ่งสงูและอตัราดอกเบีย้ที่ต า่ใกล้ร้อยละศนูย์  รูปการณ์ที่เราคาดการณ์โดยทัว่ไปในปีหน้ายงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลงไป
จากไตรมาสสีข่องปี 2556  ความตอ่เนื่องของภาวะเงินเฟ้อที่ไมส่งูเช่นปัจจบุนัจะเอือ้อ านวยตอ่ราคาทรัพย์สนิท่ีมีความเสีย่ง 
โดยเฉพาะหุ้น ซึง่อาจจะยงัคงต้องฝ่าฟันอปุสรรคจากข้อกงัวลที่มี  แตต่ลาดหุ้นอาจจะได้รับแรงหนนุมากขึน้จนดชันีปรับสงูขึน้ อนั
เป็นผลจากราคาหุ้นท่ีถกูป่ันให้สงูขึน้จนสงูกวา่ก าไรสทุธิหลายเทา่อยา่งตอ่เนื่อง มากกวา่ที่จะเป็นผลจากการเพิ่มขึน้จริงของผล
ก าไรของบริษัท แม้วา่สิง่นีจ้ะท าให้ราคาหุ้นออ่นไหวและลดลงได้ง่ายขึน้จากปัจจยัลบที่จะเข้ามา  การปรับตวัเข้าสูน่โยบาย
การเงินส าหรับภาวะปกติที่มแีนวโน้มมากขึน้นัน้และการฟืน้ตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะสร้างแรงกดดนัในทางลบตอ่ตลาด
พนัธบตัร แตอ่ตัราผลตอบแทนเฉลีย่จากพนัธบตัรนา่จะเพิ่มขึน้ได้พอประมาณเทา่นัน้ เนื่องจากความมุง่มัน่ของบรรดาธนาคาร
กลางที่จะตรึงอตัราดอกเบีย้นโยบายหลกัไว้ในระดบัท่ีต า่มากตอ่ไป 

ความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน 

 กระแสอิทธิพลหลกักระแสที่สองในปี 2557 จะเก่ียวกบัทิศทางที่ปรากาความแตกต่างกนัชดัมากขึน้ระหว่างเศรษฐกิจ
และนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ รวมถึงความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินการลงทุนในแต่ละประเภท ในปีที่แล้วมีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างดัชนีตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา และระหว่างดัชนี



 

 

 

พนัธบตัรและดชันีตลาดหุ้นของกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้ว จากตารางแสดงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัดบัต้นๆได้แก่หุ้น
ของกรีซและไอร์แลนด์ ตามมาด้วยหุ้นของญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา  อนัดบัท้ายๆได้แก่หุ้นของกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาเป็นสว่น
ใหญ่  และในกลุ่มนีน้กัลงทุนนิยมหุ้นของบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งในกลุม่ตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีดุลบญัชีเดินสะพดั
เกินดลุ มากกวา่หุ้นของบรรดาประเทศที่มีดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดลุ อเบอร์ดีนคาดการณ์ว่าความแตกต่างด้านนโยบายการเงิน
จะเห็นได้ชัดในปี 2557 โดยมีโอกาสสงูที่นโยบายการเงินของทัง้สหรัฐฯและสหราชอาณาจกัรจะเดินไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับ
นโยบายการเงินของญ่ีปุ่ นและยโุรป  ซึ่งได้เป็นแรงหนนุให้แก่นกัลงทนุในพนัธบตัรในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ที่
ราคาพนัธบตัรปรับขึน้สงูจนให้อตัราผลตอบแทนท่ีติดลบเป็นปีแรกหลงัจากปี 2542 เป็นต้นมา  อเบอร์ดีนพบว่าเงินทนุที่ไหลเข้า
ไปในตลาดพันธบัตรเร่ิมที่จะไหลออก และเกิดเงินทุนไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นของบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึน้ 
โดยเฉพาะในตลาดหุ้นของสหรัฐฯและยโุรป และกระแสดงักลา่วก็คาดวา่จะคงอยูต่อ่ไปในปี 2557 

 เหตผุลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯออกประกาศลดการรับซือ้พนัธบตัรลงในเดือนธันวาคม เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกก าลงัแข็งแกร่งพอท่ีจะให้มีการยตุิการช่วยเหลอืทางการเงินด้วยมาตรการอดัฉีดสภาพคลอ่งเป็นรอบที่
สาม แม้จะเป็นการยตุิมาตรการที่ช้ามากก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งมากขึน้น่าจะเอือ้อ านวยต่อเศรษฐกิจโลก 
แตอ่าจจะท าให้เกิดความตึงเครียดและล าบากในภูมิภาคอื่นๆด้วยเช่นกนั  ในปี 2556 กลุม่ตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงมากที่สดุ
จากความกงัวลเก่ียวกบัแผนการของธนาคารกลางสหรัฐฯในการลดวงเงินการรับซือ้พนัธบตัร  การตอบสนองจากกลุม่ตลาดเกิด
ใหมต่อ่ประกาศลดวงเงินการรับซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯเป็นท่ีนา่พอใจ และไมม่ีทีทา่วา่จะเกิดการเทขายหุ้นทกุกลุม่
ขึน้อีกรอบ อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุอาจเร่ิมที่จะสนใจในประเด็นปัญหาภายในประเทศแทน ในขณะท่ีการปาิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่จ าเป็นได้กลบัมาอยูใ่นความสนใจและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในระยะหลงัอาจจะเป็นตวัชะลอการ
ไหลเข้าของเงินทนุจากทัว่โลกมายงัตลาดเหลา่นี ้ ในขณะท่ีมีการไหลออกของเงินทนุไปยงัตลาดหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง และตลาดหุ้นที่
มีคา่ความเสีย่งจากประเทศสงูกวา่ตลาดอื่นอาจจะเป็นขา่วดีส าหรับกลุม่ตลาดเกิดใหมโ่ดยรวม โดยมีบางประเทศมีปัจจยัลบจาก
ประเด็นปัญหาภายในประเทศ และความเคลือ่นไหวของตลาดหุ้นในเดือนแรกๆของปี 2557 อาจจะเหมือนกบัปีที่แล้วที่ตลาดหุ้น
ของกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้วปรับตวัได้ดีที่สดุ 

 จุดเด่นส าคญัจุดหนึ่งของตลาดหุ้นในคร่ึงหลงัของปี 2556 ได้แก่ระดบัความผนัผวนที่ต ่า ซึ่งกลบัมาหนนุความเช่ือมัน่
ของนกัลงทนุ โดยเห็นได้จากการเข้าซือ้หุ้นท่ีเพิ่มขึน้ หลงัจากที่ดชันีตลาดหุ้นออ่นตวัลง โดยนกัลงทนุเปลี่ยนการถือเงินสดที่ไม่ได้
ผลตอบแทนไปลงทนุในตลาดหุ้น  แต่หากความผนัผวนเพิ่มขึน้หรือเกิดการเทขายมากอย่างมีนยัส าคญั ก็อาจกลายเป็นเคร่ื อง
ทดสอบความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุที่เที่ยงตรงได้ในปีต่อไป และสร้างความสงสยัว่าการระดมซือ้หุ้นกนัในราคาที่ตกต ่าลงในช่วง
ปลายปี 2556 เหมาะสมดีหรือไม ่

 ปี 2556 เป็นปีที่คา่เงินเหรียญสหรัฐฯมีทัง้แข็งค่าขึน้และอ่อนค่าลง ในขณะที่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจก็ลุม่ๆดอนๆ และ
ยงัมีอปุสรรคทางการเมืองเข้ามาเป็นระยะ  ในช่วงขึน้ปีใหม ่2557 สถานการณ์ดจูะเอือ้อ านวยแก่คา่เงินเหรียญสหรัฐฯมากขึน้อีก  
โดยภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐฯปรับตวัดีขึน้ โดยมีอตัราการว่างงานลดลง ดลุบญัชีเดินสะพดัขาดดุลลดลง อปุสรรคทางการคลงั
น้อยลง และยังมีอุปสรรคทางการเมืองที่จะต้องฝ่าฟันน้อยลงด้วย โดยสมาชิกรัฐสภาสามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมกันได้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลลงอีกครัง้ในปี 2557 ได้ส าเร็จ ซึ่งล้วนชีว้่าการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯอาจจะสงูกว่าใน
ประเทศที่พฒันาแล้วอื่นๆ  และนโยบายการเงินของสหรัฐฯยังเอือ้อ านวยต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯด้วยเช่นกัน ในขณะที่การ
ตดัสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯที่จะเร่ิมปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบายการเงิน ประกอบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
พนัธบตัรสหรัฐฯที่สงูขึน้ซึ่งล้วนมีความหมายไปในทางนัน้ และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์นีก้ับสถานการณ์ของค่าเงินสกุ ล
ส าคญัอื่นๆ เช่น ยโูรหรือเยนญ่ีปุ่ น อเบอร์ดีนพบวา่เงินเหรียญสหรัฐฯจะแข็งคา่ขึน้อีกในปี 2557 

 



 

 

 

สหรัฐอเมริกา 

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงดีขึน้อย่างต่อเนื่องในเดือนธันวาคม ในตลาดแรงงานอตัราการจ้างงานนอกภาค
เกษตรกรรมออกมาดีกว่าการคาดการณ์ โดยมีการจ้างงานใหม่รวม 203,000 ต าแหน่ง ซึ่งได้ลดอตัราการว่างงานลงมาเหลือ 
7.0%   สว่นดชันีภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ 1.1% ดชันีชีว้ดัการผลิตของภาคอตุสาหกรรมแสดงว่ามีการขยายตวัในทกุภาค และ
อตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศประจ าไตรมาสสามถกูปรับปรุงตวัเลขให้เพิ่มขึน้เป็น 4.1% ตอ่ปี  มีข้อมลูที่
ดีพร้อมกบัขา่วที่วา่มีการบรรลขุ้อตกลงกนัได้ระหว่างสมาชิกรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดท าการหน่วยงานรัฐบาลในต้นปี 2557 
ล้วนช่วยให้ตลาดพิจารณาการประกาศปรับลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารกลางสหรัฐฯโดยไมใ่ห้ตื่นตระหนกมาก
เกินไป  และเมื่อความไม่แน่นอนของการลดปริมาณการอดัฉีดสภาพคลอ่งหมดไป ดชันีหุ้น S&P 500 ก็ได้กระเตือ้งขึน้มาจนถึง
ระดบัสงูสดุตลอดกาลในช่วงใกล้สิน้ปี 2556 ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของกระทรวงการคลงัขยบั
เพิ่มขึน้ 0.23% ในช่วงเดือนธนัวาคมและปิดสิน้เดือนอยูท่ี่อตัรา 3.03% 

สหราชอาณาจักร 

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจกัรยงัคงฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนื่องตลอดเดือนธันวาคม  หน่วยงานดแูลด้านงบประมาณได้ปรับ
เพิ่มประมาณการอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศส าหรับปี 2556 ของสหราชอาณาจกัรขึน้ไปมากกวา่หนึง่
เท่ามาอยู่ที่ 1.4% (เพิ่มขึน้จากการประเมินในเดือนมีนาคมที่อยู่ที่ 0.6%) และยงัปรับขึน้ประมาณการส าหรับปี 2557 มาอยู่ที่ 
2.4% ด้วย   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ออสบอร์น ได้เปิดเผยตวัเลขการขาดดลุงบประมาณที่ลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
มาอยูท่ี่ 6.8% ในค าแถลงเมื่อฤดใูบไม้ร่วง  สว่นผู้วา่การธนาคารกลางขององักฤษ มาร์ค คาร์นีย์ ท่ีได้แถลงในนครนิวยอร์คก็ได้ให้
เหตุผลส่วนใหญ่ของการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนีข้องสหราชอาณาจักรว่าเป็นเพราะการเข้าถึงสินเช่ือที่ง่ายขึน้และการ
ปรับปรุงงบดลุของครัวเรือนให้ดีขึน้  ตลาดหุ้นของสหราชอาณาจกัรเร่ิมต้นเดือนธันวาคมในภาวะผนัผวน แต่ต่อมาดชันีสามารถ
ฟืน้ตวัขึน้ได้หลงัจากที่ลดลงก่อนหน้าและสงูขึน้จากสิน้เดือนก่อนหน้าเล็กน้อย  ทางด้านอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ10  ปี ของสหราชอาณาจกัรปรับเพิ่มขึน้จาก 2.84% มาอยูท่ี่ 3.02% ในเดือนเดียวกนันี ้

ภมิูภาคยโูรโซน  

การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในภมูิภาคยโูรโซนเจอกบัความท้าทายในช่วงใกล้สิน้ปี  โดยมีหลกัฐานมากขึน้ว่าการฟืน้ตวัอยู่
ในระดบัท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ประจ าภมูิภาคที่รวมทกุภาคสว่นขยบัสงูขึน้เล็กน้อย แต่สว่นใหญ่
ทรงตวัเท่าเดิมมาตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี ้ สว่นดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ของภาคการผลิตชีว้่ามีการหดตวัทัง้ในสเปน
และฝร่ังเศส แตย่งัคงสงูขึน้ในเยอรมนี  สว่นดชันีภาคอตุสาหกรรมแสดงการปรับลดลงอย่างรุนแรงเหนือการคาดการณ์ในเดือน
ตุลาคม  ส าหรับข่าวอื่นๆได้แก่ ไอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกที่สามารถออกจากโครงการเงินกู้ เพื่อปลดวิกฤตการเงินแล้ว 
หลงัจากที่เร่ิมรับเงินกู้สนบัสนนุไปเมื่อสามปีที่แล้ว และในเยอรมนี แองเจลา เมอร์เคล เร่ิมท างานในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น
สมยัที่สาม หลงัจากที่ใช้เวลาในการเจรจาเพื่อจดัตัง้รัฐบาลผสมไปเป็นเวลานาน 

ตลาดหุ้นของยโุรปสว่นใหญ่ดชันีปรับตวัขึน้ในเดือนธันวาคม โดยดชันีตลาดหุ้นของเยอรมนีปรับขึน้มากกว่าตลาดหุ้น
อื่นๆหลายตลาด และในรอบ 12 เดือนก็ปรับขึน้มากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆด้วยเช่นกนั  ด้านอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัร
รัฐบาลเยอรมนัปรับเพิ่มขึน้ในเดือนเดียวกนั และสอดคล้องกบัพนัธบตัรของกระทรวงการคลงัสหรัฐฯ แต่ปรับขึน้น้อยกว่าอตัรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ของพนัธบตัรจากประเทศอื่นๆที่ไมใ่ช้แกนน าในภมูิภาคยโูรโซน  

 

 



 

 

 

ญี่ปุ่น 

แม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประจ าไตรมาสสามลงมากจาก 1.9% ต่อปีมาเป็น 1.1% ก็มี
หลกัฐานที่เช่ือมัน่ได้ว่าการด าเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะ หรืออาเบโนมิคส ได้ผลดีที่น่าจะสง่ผ่านไปถึงผู้บริโภคและ
บริษัทต่างๆในญ่ีปนุได้  สว่นยอดขายปลีกสงูกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเพิ่มขึน้ 4% จากหนึ่งปีก่อนหน้า และอตัราค่าแรงปกติปรับ
เพิ่มขึน้ในเดือนพฤศจิกายน หลงัจากที่ลดลงมาตลอด 17 เดือนที่ผา่นมา  นายกรัฐมนตรีอาเบะได้กลา่วถึงหลายครัง้ให้มีการปรับ
ขึน้อตัราคา่จ้าง เพื่อท าให้การบริโภคและการลงทนุกลบัมาดีขึน้  และเมื่อ 24 ธันวาคม รัฐบาลญ่ีปุ่ นก็ได้อนมุตัิแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2557 ของประเทศที่มีขนาดวงเงินสงูเป็นประวตัิการณ์ ซึง่จะแบง่ไปเพิ่มการใช้จ่ายด้านสวสัดิการสงัคมและการป้องกนั
ประเทศ พร้อมกับลดการขาดดลุงบประมาณในขัน้ก่อนการช าระดอกเบีย้ลงด้วย ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการปรับขึน้รายรับภาษี
ตามแผนของรัฐบาล  ดชันีตลาดหุ้นของญ่ีปุ่ นปรับตวัสงูกว่าตลาดหุ้นส าคญัของประเทศที่พฒันาแล้วอื่นๆในเดือนธันวาคม โดย
ได้แรงหนนุจากการออ่นคา่ลงของเงินเยน ในขณะที่อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีที่ออกขายในประเทศ
ปรับเพิ่มขึน้ 0.13% หลงัจากที่ปรับลดลงมาตลอดหกเดือนท่ีผา่นมา 

ภมิูภาคกลุ่มตลาดเกดิใหม่และเอเชียแปซิฟิค 

ในเดือนธนัวาคมตลาดหุ้นของกลุม่ตลาดเกิดใหม่มีข่าวเพียงน้อยนิดที่สร้างความเช่ือมัน่ต่อภมูิภาคของนกัลงทนุ โดย
เศรษฐกิจจีนปิดสิน้ปีด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่งมากกว่าที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้โดยมีผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศเติบโตในปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 7.8% ส าหรับดชันีภาคอตุสาหกรรมและดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ที่จดัท าออกมา
เร็วโดย HSBC ทัง้สองสว่นตา่งชะลอการเติบโตลงพอประมาณในเดือนธันวาคม อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินของจีนปรับตวัสงูขึน้
มากอีกครัง้ในช่วงกลางเดือน ท าให้ธนาคารกลางของจีนต้องด าเนินการอดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าไปในตลาดเพื่อลดความกงัวล  แต่
เหตกุารณ์เหล่านีก็้ไม่ท าให้เกิดข้อสงสยัเก่ียวกับภาระการแบกรับสินเช่ือในประเทศจีนว่ามีมากน้อยเท่าไร ในบราซิล ธนาคาร
กลางปรับลดประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรับปี 2556 ลงจาก 2.5% มาอยู่ที่ 2.3%  พร้อมกับคาดการณ์ถึง
อตัราการเติบโตในปีหน้าที่จะอยูใ่นระดบัเดียวกนั  ในขณะที่อตัราเงินเฟ้อในประเทศยงัคงสงูอยา่งตอ่เนื่อง นกัวิเคราะห์สว่นใหญ่
จึงคาดการณ์วา่อตัราดอกเบีย้อาจจะเพิ่มขึน้อีก 0.50% มาอยูท่ี่ 10.5% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้านี ้ ดชันีตลาดหุ้นประจ าภมูิภาค
กลุม่ตลาดเกิดใหมแ่ละดชันีตลาดหุ้นประจ าภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ยกเว้นญ่ีปุ่ น ทัง้สองปรับลดลงในเดือนธันวาคมเนื่องจากนกั
ลงทุนหนัไปลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้ว  และการอ่อนค่าลงของเงินท้องถ่ินได้ท าให้พนัธบตัรในสกุลเงิน
ท้องถ่ินของกลุม่ตลาดเกิดใหมป่รับตวัได้แยก่วา่พนัธบตัรที่อยูใ่นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  

แนวโน้มตลาดการลงทุน 

ตราสารทุน 

ดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว ในปี 2556  ดชันีตลาดหุ้นของกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้วล้วนปรับตวัสงูขึน้มาก อเบอร์ดีนขอเน้นให้
เห็นวา่ดชันีที่ปรับตวัสงูขึน้สว่นใหญ่เป็นผลจากการป่ันราคาจนสงูกว่าก าไรสทุธิหลายเท่าตวั โดยก าไรสทุธิของบริษัทไม่ได้สงูขึน้
ตาม และที่จริงก าไรสทุธิตอ่หุ้นกลบัเติบโตคอ่นข้างช้าและมีการปรับลดตวัเลขก าไรสทุธิเกิดขึน้บ่อยๆในตลาด ในท านองเดียวกนั
การใช้จ่ายด้านทนุได้ลดลงแม้ว่ากระแสเงินสดของบริษัทจะมีมาก  อย่างไรก็ตามนกัลงทนุยงัคงสนใจในหุ้นมากกว่าเนื่องจาก
หลกัทรัพย์กลุม่อื่นยงัไมน่า่สนใจเทา่หุ้นในขณะนี ้ โดยการฝากเงินสดที่ให้ผลตอบแทนดอกเบีย้เกือบเป็นศนูย์ ในขณะที่การลงทนุ
ในตราสารหนีก็้ไมน่า่ดงึดดูเนื่องจากราคาพนัธบตัรที่อยูใ่นระดบัสงูแล้วและนโยบายการเงินของสหรัฐฯที่เปลีย่นทิศทางไป 

ประมาณการก าไรสทุธิส าหรับปี 2557 ดสูงู อยา่งไรก็ตามเศรษฐกิจที่ก าลงัเติบโตเร็วขึน้ในสหรัฐฯอาจจะท าให้ประมาณ
การดงักลา่วเป็นไปได้จริงมากขึน้ ในยโุรป แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง แต่หลายบริษัทมีทีท่าจะกู้ เงินมาด าเนินงาน
มากขึน้ ซึง่หมายถึงรายรับจากการขายที่เพิ่มขึน้อาจแปรมาสร้างก าไรสทุธิได้มากขึน้ 



 

 

 

ดชันีตลาดหุ้นของกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชียปรับตวัรัง้ท้ายตลาดหุ้นอื่นในปี 2556 หลายปัจจัยที่มารวมกัน ตัง้แต่
แนวโน้มเศรษฐกิจที่ตกต ่าลง ประเด็นปัญหาดลุบญัชีเดินสะพดั ช่วงเวลาที่มีความไมส่งบทางการเมืองและสงัคม และเงินทนุเข้า
และออกจากภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลกดดนัตลาดหุ้น  การลงทนุอย่างระมดัระวงัในกลุ่มตลาดเกิดใหม่จึงเร่ิมในต้นปี 
2557 แม้วา่ราคาหุ้นจะปรับลดลงมาถึงระดบัที่น่าลงทนุแล้วก็ตาม เมื่อเทียบกบัระดบัราคาย้อนหลงัและเทียบกบัระดบัราคาใน
ตลาดหุ้นอื่นๆ 

ตราสารหนี ้

ในขณะท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯเป็นผู้ รับซือ้รายใหญ่ของพนัธบตัรกระทรวงการคลงัของสหรัฐฯในช่วงสามปีที่ผา่นมา การ
ลดวงเงินการรับซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯจะสง่ผลกระทบอย่างแน่นอนต่ออปุสงค์และราคาพนัธบตัร  อย่างไรก็ตาม
ธนาคารกลางสหรัฐฯได้ท าให้ตลาดเตรียมพร้อมมาตัง้แต่เดือนพฤษภาคมแล้ว ซึ่งสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยของพนัธบตัร
ระยะตา่งๆที่เป็นเกณฑ์ปรับตวัชนัขึน้มาก โดยเฉพาะพนัธบตัรระยะยาว  ดงันัน้อเบอร์ดีนจึงคาดการณ์ว่าอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของพนัธบตัรรัฐบาลจะค่อยๆปรับตวัสงูยิ่งขึน้ เนื่องจากแรงซือ้พนัธบตัรจะลดลงประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาวะ
ตลาดเร่ิมกลบัไปสูส่ถานการณ์ปกติ  ความเสี่ยงหลกัๆจากการปรับลดวงเงินการรับซือ้พนัธบตัรของธนาคารกลางสหรัฐฯได้แก่
การท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจะไมส่ามารถควบคมุระดบัอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ได้ ในขณะที่ตลาดเห็นว่า
เป็นนโยบายการเงินท่ีเข้มงวดมากขึน้จึงท าให้เกิดการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ตามมาเร็วขึน้  ในการควบคมุ
สถานการณ์เช่นนีธ้นาคารกลางสหรัฐฯได้ปรับขึน้แนวโน้มอตัราดอกเบีย้นโยบายในอนาคตไปเมื่อเดือนธันวาคม  อีกหนึ่งความ
เสีย่งได้แก่หากวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯไมส่ามารถตรึงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ไว้ได้ แรงกดดนัอาจจะสง่ผลกบัอตัราดอกเบีย้ระยะ
ยาวด้วย  ซึง่จะท าให้อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของพนัธบตัรสงูขึน้ และความผนัผวนจะเพิ่มขึน้ในทกุกลุม่พนัธบตัรของตลาด 

ส าหรับตลาดพนัธบตัรในยโูรโซน ปี 2556 ค่อนข้างสงบและในขณะที่พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีของเยอรมนีให้อตัรา
ผลตอบแทนรวมเพียงเลก็น้อย แตพ่นัธบตัรของประเทศที่ไมใ่ช่แกนน าในภมูิภาคกลบัมีราคาที่ปรับสงูกวา่พนัธบตัรเยอรมนั ท าให้
สว่นตา่งอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ที่สงูกวา่ของพนัธบตัรสหรัฐฯลดลง  การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของภมูิภาคยโูรโซนยงัคงเปราะบาง 
และอเบอร์ดีนตระหนกัว่าสภาพคล่องในตลาดก าลงัลดลงและแรงผลกัดนัราคาสินค้าในภูมิภาคยงัมีน้อย  ด้านประมาณการ
ลา่สดุของธนาคารกลางแหง่สหภาพยโุรปแสดงการเพิ่มขึน้เล็กน้อยของอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการณ์ส าหรับปี 2557 
ในขณะท่ีประมาณการอตัราเงินเฟ้อถกูปรับให้ลดลงเลก็น้อย แตไ่มม่ีสญัญาณวา่ธนาคารกลางของสหภาพยโุรปก าลงัเตรียมการ
เพื่อผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัในเร็ววนันี ้ ในท านองเดียวกัน แถลงข่าวครัง้ลา่สดุของ ดรากี ประธาน
ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปมีนยัยะเพียงเล็กน้อยถึงการปรับทิศทางของนโยบายการเงินในช่วงต่อไป  แต่การผ่อ นคลาย
นโยบายการเงินลงอีกในช่วง 12 เดือนข้างหน้าก็ยงัมีความเป็นไปได้สงู 

สดุท้ายนีบ้ริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั ใคร่ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ให้ความไว้วางใจ
เลอืกบริษัทเป็นผู้จดัการการลงทนุของทา่นตลอดมา บริษัทหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ข้อมลูกองทนุท่ีบริษัทน าเสนอนัน้จะเป็นประโยชน์
ตอ่การลงทนุของทา่น  
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 



   

รายละเอียดกองทนุ                                                      
 

วัตถุประสงค์      ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยผู้ลงทุน
สามารถน าเงินลงทุนไปค านวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขของ
กรมสรรพากร 

 
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนระยะยาวที่มี

ปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
นโยบายเงินปันผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน ์
 
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 
 
 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว อันมี บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวม 
ดังกล่าว ส าหรับระยะเวลารอบปีบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แล้วนั้น 
 
 ธนาคาร ฯ ได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ 
แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด 
ความละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต
จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทุน 
การกระท าการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระท า หรือละเลยที่เกิดขึ้นอัน
เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ 
 

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด              
อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
   
           ธนาคารซติี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรงุเทพฯ 

                                                                                                          
                                     (ณิชมน ขจิตสุวรรณ) 

                                         Vice President 
                         ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 
30 มกราคม 2557 



   

ผลการด าเนินงาน 

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,733,049,278.64 บาท  มูลค่าหน่วยลงทุน 37.9765 บาท / หน่วย 

 

 

 

     รอบระยะเวลา อัตราผลตอบแทนสทุธ ิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์        
ดัชนีผลตอบแทนรวม 
ตลาดหลกัทรัพย์        

3 เดือน -7.93% -8.38% -8.03% 

6 เดือน -8.10% -10.55% -9.28% 

12 เดอืน -4.95% -6.70% -3.56% 

3 ป ี 58.89% 25.75% 41.28% 

5 ปี  269.03% 190.79% 260.86% 

ตั้งแตต่้นป ี -4.95% -6.70% -3.56% 

ตั้งแตจ่ัดตัง้ (28 ต.ค.47)  279.78% 108.94% 208.33% 

 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน จ ากดั 
 
หมายเหต ุ   
ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 
 
 
 
 



   

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ส าหรับรอบปีบัญชี ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ** 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 124,639,153.10 1.65 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 3,231,554.13 0.04 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9,689,622.17 0.13 

ค่าที่ปรึกษาการลงทุน - 0.00 

ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา 2,742,333.61 0.04 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 1,648,783.93 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด* 141,951,446.94 1.88 

 
 * ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย ์แต่ได้รวมภาษีมูลคา่เพิม่แล้ว 
** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ีย  7,537,689,572.43 บาท 
 
ค่านายหน้า 

ส าหรับรอบปีบัญชี ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบริษทันายหน้า จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด 

บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 1,399,115.92 31.37 

บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 1,041,639.57 23.37 

บริษัทหลักทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 566,908.43 12.71 

บริษัทหลักทรัพย ์เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 522,387.64 11.71 

บริษัทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) 472,820.32 10.60 

บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 244,582.47 5.48 

บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 212,426.71 4.76 

รวมค่านายหน้าทั้งหมด 4,459,881.06 100.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

      

  

 
จ านวนหน่วย (หุ้น) มูลค่ายตุิธรรม % 

      

หุ้นสามัญ    

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร    

 อาหารและเครื่องดื่ม    

 

 
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 6,504,861 134,650,622.70 1.74 

 ธุรกิจการเงนิ 
    ธนาคาร 
    

 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2,949,900 460,184,400.00 5.95 

 

 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน  2,942,600 109,611,850.00 1.42 

 

 
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 3,281,500 470,895,250.00 6.09 

 

 
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 9,294,740 357,847,490.00 4.63 

 เงินทุนและหลักทรัพย ์
    

 
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 3,233,500 303,949,000.00 3.93 

 

 
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี 1,996,500 69,877,500.00 0.90 

 ประกันภัยและประกันชวีิต 
    

 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 652,200 241,966,200.00 3.13 

 

 
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 65,646,266 249,455,810.80 3.23 

 

 
บมจ.ไทยรีประกันชวีิต 6,526,403 91,369,642.00 1.18 

 สินค้าอุตสาหกรรม 
    ยานยนต ์
    

 
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 1,127,300 234,478,400.00 3.03 

 อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
    วัสดกุ่อสร้าง 
    

 
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค 2,994,700 145,991,625.00 1.89 

 

 
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 586,000 233,228,000.00 3.02 

 

 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 1,370,000 548,000,000.00 7.09 

     



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (ตอ่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

      

  

 
จ านวนหน่วย (หุ้น) มูลค่ายตุิธรรม % 

 พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 
    

 
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 3,652,800 149,764,800.00 1.94 

 

 
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ 15,926,900 246,866,950.00 3.19 

 

 
บมจ.สัมมากร 10,662,400 28,148,736.00 0.36 

 ทรัพยากร 
    พลังงานและสาธารณูปโภค 
    

 
บมจ.บ้านป ู 7,786,100 235,529,525.00 3.05 

 

 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก 19,684,300 240,148,460.00 3.11 

 

 
บมจ.ผลิตไฟฟ้า 1,731,500 212,108,750.00 2.74 

 

 
บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 3,254,555 541,883,407.50 7.01 

 

 
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ 2,872,200 140,737,800.00 1.82 

 บริการ 
    พาณิชย ์
    

 
บมจ.บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร ์ 1,859,700 342,184,800.00 4.43 

 

 
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์ 20,831,762 194,776,974.70 2.52 

 การแพทย ์
    

 
บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ 2,013,100 176,649,525.00 2.29 

 สื่อและสิ่งพิมพ ์
    

 
บมจ.บีอีซี เวิลด ์ 7,945,500 401,247,750.00 5.19 

 ขนส่งและโลจิสตกิส ์
    

 
บมจ.อาร์ ซี แอล 6,599,000 41,573,700.00 0.54 

 เทคโนโลย ี
    ชิ้นสว่นอิเลก็ทรอนกิส์ 
    

 
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 7,829,400 197,692,350.00 2.56 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรว์ิส 1,493,900 298,033,050.00 3.86 

รวม หุ้นสามัญ 
 

7,098,852,368.70 91.84 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (ตอ่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

      

  

 
จ านวนหน่วย (หุ้น) มูลค่ายตุิธรรม % 

เงินฝากออมทรัพย ์
    

 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิง่ 

 
264,483,750.09 3.42 

รวม เงินฝากออมทรัพย ์
 

264,483,750.09 3.42 
 

     เงินฝากเพื่อด าเนินการ 
    

 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชเีงินฝากเพื่อด าเนินการ 

 
309,972,614.96 4.01 

รวม เงินฝากเพื่อด าเนินการ 
 

309,972,614.96 4.01 
 

     สินทรัพย์อื่น 
 

85,093,406.61 1.10 

หน้ีสินอื่น 
 

(28,364,631.11) (0.37) 
 

 
รวมทรัพย์สินสุทธ ิ

 
7,730,037,509.25 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด 
และข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจา้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

 
 
 
 

 (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                              
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

 
 

บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
กรุงเทพฯ  3 มีนาคม 2557 
 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

     
 บาท  

    
 หมายเหต ุ 2556 

 
2555 

 สินทรัพย์  
    

 
 เงินลงทุนตามมูลคา่ยตุิธรรม (ราคาทุน 5,094,616,443.12 บาท   

   

  
 ในปี 2556 และ  3,627,735,640.87 บาทในปี 2555)  3, 7, 8     7,098,852,368.70  

 
    6,637,172,008.18  

 
 เงินฝากธนาคาร   6        574,456,365.05  

 
       637,913,014.50  

 
 ลูกหนี ้ 

    

  
 จากดอกเบี้ย  

 
     695,517.61  

 
475,324.10  

  
 จากการขายหน่วยลงทุน  

 
         84,397,889.00  

 
         91,021,630.37  

   
 รวมสินทรัพย์  

 
    7,758,402,140.36  

 
    7,366,581,977.15  

หน้ีสิน  
     

 
 เจ้าหน้ี  

    

  
 จากการซื้อเงินลงทุน  

 
            3,596,101.47  

 
6,147,808.54  

  
 จากการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  

 
         10,196,813.17  

 
14,859,396.77  

 
 ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย  8          14,238,446.05  

 
12,525,565.07  

 
 หน้ีสินอื่น  

 
               333,270.42  

 
258,032.53  

   
 รวมหน้ีสิน  

 
         28,364,631.11  

 
         33,790,802.91  

 สินทรัพย์สุทธิ  
 

    7,730,037,509.25  
 

    7,332,791,174.24  

 สินทรัพย์สุทธิ:  
    

 
 ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
    2,036,267,769.44  

 
    1,835,998,036.68  

 
 ก าไรสะสม  

    

  
 บัญชีปรับสมดุล  

 
    1,442,395,299.34  

 
       862,698,613.08  

  
 ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน  4     4,251,374,440.47  

 
    4,634,094,524.48  

  
 สินทรัพย์สุทธิ  

 
    7,730,037,509.25  

 
    7,332,791,174.24  

         สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  
 

37.9617  
 

        39.9389  

 จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย)  
 

  203,626,776.9209  
 

  183,599,803.6567  

 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอตุสาหกรรม 
  

        ชื่อหลักทรัพย ์ จ านวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม(บาท) ร้อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

หลักทรัพย์จดทะเบียน 
   

 
หุ้นสามัญ 

   
  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

  
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
    134,650,622.70                1.90  

   
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  6,504,861        134,650,622.70                      1.90  

  
ธุรกิจการเงนิ 

   
  

ธนาคาร 
 

 1,398,538,990.00              19.69  

   
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย       2,949,900         460,184,400.00                      6.48  

   
บมจ. เกียรตินาคิน       2,942,600         109,611,850.00                      1.54  

   
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์      3,281,500         470,895,250.00                      6.63  

   
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป       9,294,740         357,847,490.00                      5.04  

  
เงินทุนและหลักทรัพย ์

 
    373,826,500.00                5.27  

   
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)       3,233,500         303,949,000.00                      4.28  

   
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี      1,996,500           69,877,500.00                      0.99  

  
ประกันภัยและประกันชวีิต 

 
    582,791,652.80                8.21  

   
บมจ.กรุงเทพประกันภัย           652,200         241,966,200.00                      3.41  

   
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ     65,646,266         249,455,810.80                      3.51  

   
บมจ.ไทยรีประกันชวีิต      6,526,403           91,369,642.00                      1.29  

  
สินค้าอุตสาหกรรม 

   
  

ยานยนต ์
 

    234,478,400.00                3.30  

   
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า       1,127,300         234,478,400.00                      3.30  

  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

   
  

วัสดกุ่อสร้าง 
 

    927,219,625.00              13.07  

   
บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค      2,994,700         145,991,625.00                      2.06  

   
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง          586,000         233,228,000.00                      3.29  

   
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย       1,370,000         548,000,000.00                      7.72  

  
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
    424,780,486.00                5.99  

   
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา       3,652,800         149,764,800.00                      2.11  

   
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์    15,926,900         246,866,950.00                      3.48  

   
บมจ.สัมมากร     10,662,400           28,148,736.00                      0.40  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอตุสาหกรรม 
  

        ชื่อหลักทรัพย ์ จ านวนหนว่ย มูลค่ายตุิธรรม(บาท) ร้อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

  
ทรัพยากร 

   
  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 1,370,407,942.50              19.30  

   
บมจ.บ้านป ู      7,786,100         235,529,525.00                      3.32  

   
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก     19,684,300         240,148,460.00                      3.38  

   
บมจ.ผลิตไฟฟ้า       1,731,500         212,108,750.00                      2.99  

   
บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม       3,254,555         541,883,407.50                      7.63  

   
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้       2,872,200         140,737,800.00                      1.98  

  
บริการ 

   
  

พาณิชย ์
 

    536,961,774.70                7.56  

   
บมจ.บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร ์      1,859,700         342,184,800.00                      4.82  

   
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์    20,831,762         194,776,974.70                      2.74  

  
การแพทย ์

 
    176,649,525.00                2.49  

   
บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์      2,013,100         176,649,525.00                      2.49  

  
สื่อและสิ่งพิมพ ์

 
    401,247,750.00                5.65  

   
บมจ.บีอีซ ีเวิลด ์      7,945,500         401,247,750.00                      5.65  

  
ขนส่งและโลจิสตกิส ์

 
      41,573,700.00                0.59  

   
บมจ.อาร์ ซ ีแอล       6,599,000           41,573,700.00                      0.59  

  
เทคโนโลย ี

   
  

ชิ้นสว่นอิเลก็ทรอนกิส์ 
 

    197,692,350.00                2.78  

   
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส       7,829,400         197,692,350.00                      2.78  

  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
    298,033,050.00                4.20  

   
บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส       1,493,900         298,033,050.00                      4.20  

รวมหุ้นสามัญ 
 

 7,098,852,368.70             100.00  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 5,094,616,443.12  บาท) 
 

 7,098,852,368.70             100.00  
 

 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 
 

       
  

ชื่อหลักทรัพย ์ จ านวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม(บาท) ร้อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

หลักทรัพย์จดทะเบียน 
   

 
หุ้นสามัญ 

   
  

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

  
อาหารและเครื่องดื่ม 

 
     117,392,044.00                      1.77  

   
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  5,989,390      117,392,044.00                      1.77  

  
ธุรกิจการเงนิ 

   
  

ธนาคาร 
 

  1,297,003,100.00                    19.54  

   
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย         2,267,400       438,741,900.00                      6.61  

   
บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์        2,660,000       482,790,000.00                      7.27  

   
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป         7,220,600       375,471,200.00                      5.66  

  
เงินทุนและหลักทรัพย ์

 
     359,830,800.00                      5.42  

   
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)         3,456,600       321,463,800.00                      4.84  

   
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ี        1,827,000         38,367,000.00                      0.58  

  
ประกันภัยและประกันชวีิต 

 
     447,878,084.68                      6.75  

   
บมจ.กรุงเทพประกันภัย            646,600       188,807,200.00                      2.84  

   
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ       52,022,266       259,070,884.68                      3.90  

  
สินค้าอุตสาหกรรม 

   
  

ยานยนต ์
 

     204,479,100.00                      3.08  

   
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า            942,300       204,479,100.00                      3.08  

  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

   
  

วัสดกุ่อสร้าง 
 

     738,568,000.00                    11.13  

   
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย         1,119,200       492,448,000.00                      7.42  

   
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง           586,000       246,120,000.00                      3.71  

  
พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
     400,758,478.00                      6.04  

   
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา         1,826,400       149,308,200.00                      2.25  

   
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์      12,948,500       231,778,150.00                      3.49  

   
บมจ.สัมมากร         7,996,000         19,672,128.00                      0.30  

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ่) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม 

  ชื่อหลักทรัพย ์ จ านวนหน่วย มูลค่ายตุิธรรม(บาท) ร้อยละของ 
มูลค่าเงินลงทุน 

  
ทรัพยากร 

   
  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  1,266,190,190.00                    19.08  

   
บมจ.บ้านป ู           512,500       211,150,000.00                      3.18  

   
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก       19,684,300       253,927,470.00                      3.83  

   
บมจ.ผลิตไฟฟ้า         1,496,600       225,986,600.00                      3.40  

   
บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม         2,669,055       437,725,020.00                      6.60  

   
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้         2,299,600       137,401,100.00                      2.07  

  
บริการ 

   
  

พาณิชย ์
 

     798,835,026.00                    12.04  

   
บมจ.บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร ์        1,414,900       292,884,300.00                      4.41  

   
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์      13,278,010       167,302,926.00                      2.52  

   
บมจ.สยามแม็คโคร            759,300       338,647,800.00                      5.10  

  
ขนส่งและโลจิสตกิส ์

 
       46,522,950.00                      0.70  

   
บมจ.อาร์ ซ ีแอล         6,599,000         46,522,950.00                      0.70  

  
สื่อและสิ่งพิมพ ์

 
     416,699,000.00                      6.28  

   
บมจ.บีอีซ ีเวิลด ์        5,869,000       416,699,000.00                      6.28  

  
การแพทย ์

 
     148,969,400.00                      2.24  

   
บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์        2,013,100       148,969,400.00                      2.24  

  
เทคโนโลย ี

   
  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

     211,528,900.00                      3.19  

   
บมจ.แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส         1,012,100       211,528,900.00                      3.19  

  
ชิ้นสว่นอิเลก็ทรอนกิส์ 

 
     178,510,320.00                      2.69  

   
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส         7,829,400       178,510,320.00                      2.69  

รวมหุ้นสามัญ 
 

  6,633,165,392.68                    99.94  

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
   

   
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล           468,610           4,006,615.50                      0.06  

รวมใบส าคัญแสดงสิทธ ิ
 

         4,006,615.50                      0.06  

รวมเงินลงทนุ (ราคาทุน 3,627,735,640.87  บาท) 
 

  6,637,172,008.18                  100.00  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบก าไรขาดทนุ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

      
 บาท  

    
 หมายเหต ุ 

 
2556 

 
2555 

 รายได้จากการลงทุน  3  
    

 
 รายได้เงินปันผล  

  
       219,689,158.09  

 
       167,027,837.52  

 
 รายได้ดอกเบี้ย  

  
            2,285,530.48  

 
            1,156,643.51  

 
 รายได้อื่น  

  
                    1,629.62                        1,268.60  

  
 รวมรายได ้ 

  
       221,976,318.19  

 
       168,185,749.63  

 ค่าใช้จา่ย  
 

3  
    

 
 ค่าธรรมเนยีมการจัดการ  5, 8 

 
       124,639,153.10  

 
         83,784,393.71  

 
 ค่าธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์  5  

 
            3,231,554.13  

 
            2,792,813.14  

 
 ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน  5, 8 

 
            9,689,622.17  

 
            6,702,751.41  

 
 ค่าสอบบัญช ี 

  
                 85,900.00  

 
                 81,100.00  

 
 ค่าใช้จา่ยอื่น  

  
            4,305,217.54  

 
            4,135,923.96  

  
 รวมค่าใชจ้่าย  

  
       141,951,446.94  

 
         97,496,982.22  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
  

         80,024,871.25  
 

         70,688,767.41  

         

          รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน  3  
    

 
 รายการก าไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  
       542,455,486.47  

 
       407,611,033.12  

 
 รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  
  (1,005,200,441.73) 

 
    1,786,460,066.63  

 รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงัไม่เกิดขึ้น  
 

     (462,744,955.26) 
 

    2,194,071,099.75  

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  
  

     (382,720,084.01) 
 

    2,264,759,867.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ ิ

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

      
บาท 

      
2556 

 
2555 

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี  
    

 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ  

  
         80,024,871.25  

 
         70,688,767.41  

 
 รายการก าไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  
       542,455,486.47  

 
       407,611,033.12  

 
 รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  
  (1,005,200,441.73) 

 
    1,786,460,066.63  

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการด าเนินงาน  
 

     (382,720,084.01) 
 

    2,264,759,867.16  

 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รบัจากผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างป ี 
    

 
 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหวา่งปี  

  
    1,562,482,570.93  

 
    1,524,051,939.53  

 
 มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างป ี 

  
     (782,516,151.91) 

 
  (1,316,295,547.89) 

 การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
  

       779,966,419.02  
 

       207,756,391.64  

 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างป ี 
  

       397,246,335.01  
 

    2,472,516,258.80  

 สินทรัพย์สุทธิต้นป ี 
  

    7,332,791,174.24  
 

    4,860,274,915.44  

 สินทรัพย์สุทธิปลายปี  
  

    7,730,037,509.25  
 

    7,332,791,174.24  

         

      
 หน่วย  

 การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน  
     

 
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) 

     

 
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 

  
  183,599,803.6567  

 
  186,669,298.8982  

 
บวก  หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งป ี

  
     38,875,302.2351  

 
     41,459,542.5064  

 
หัก  หน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในระหว่างป ี

  
(18,848,328.9709) 

 
(44,529,037.7479) 

 
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 

  
  203,626,776.9209  

 
  183,599,803.6567  

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

      
บาท 

      
2556 

 
2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
     

 
 การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน  

  
     (382,720,084.01) 

 
    2,264,759,867.16  

 
 ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนนิงาน  

   

  
 ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  

    

 
 การซื้อเงินลงทุน  

  
  (1,563,466,501.94) 

 
     (790,726,412.84) 

 
 การขายเงินลงทุน  

  
       639,041,186.16  

 
       867,454,887.71  

 
 การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบีย้  

  
             (220,193.51) 

 
             (186,210.13) 

 
 การลดลงในลูกหนีจ้ากการขายเงินลงทุน  

  
                                -    

 
            5,477,986.72  

 
 การ(เพิม่ขึ้น)ลดลงในลูกหนีจ้ากการขายหน่วยลงทุน  

  
            6,623,741.37  

 
        (44,981,429.11) 

 
 การลดลงในเจา้หน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน  

  
          (2,551,707.07) 

 
          (1,924,907.29) 

 
 การลดลงในเจา้หน้ีจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  

  
          (4,662,583.60) 

 
          (8,517,348.97) 

 
 การเพิ่มขึ้นในคา่ใช้จา่ยคา้งจ่าย  

  
            1,712,880.98  

 
            4,902,212.74  

 
 การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น  

  
                 75,237.89  

 
                 56,233.72  

 
 รายการก าไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน  

  
     (542,455,486.47) 

 
     (407,611,033.12) 

 
 รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  

  
    1,005,200,441.73  

 
  (1,786,460,066.63) 

   
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  

 
     (843,423,068.47) 

 
       102,243,779.96  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
     

 
 การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี  

  
    1,562,482,570.93  

 
    1,524,051,939.53  

 
 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี  

  
     (782,516,151.91) 

 
  (1,316,295,547.89) 

   
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

  
       779,966,419.02  

 
       207,756,391.64  

 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  
  

        (63,456,649.45) 
 

       310,000,171.60  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  
  

       637,913,014.50  
 

       327,912,842.90  

 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป ี 
  

       574,456,365.05  
 

       637,913,014.50  

 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

    
บาท 

    
 2556   2555   2554   2553   2552  2551 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหนว่ย)  
       มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นป ี 39.9389  26.0368  23.8994  16.6127  10.2947  17.6775  

 รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน  
      

 
รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ* 0.4415  0.4398  0.6307  0.5994  0.4682  0.4845  

 
รายการก าไรสุทธิท่ีเกดิขึ้นจากเงนิลงทุน ** 2.8353  2.5010  1.4498  1.2846  0.0251  0.0913  

 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (5.2540) 10.9613  0.0569  5.4027   5.8247  (7.9586) 

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทนุท้ังส้ิน (1.9772) 13.9021  2.1374  7.2867  6.3180  (7.3828) 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายป ี 37.9617  39.9389  26.0368  23.8994  16.6127  10.2947  

           อัตราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั
เฉล่ียระหว่างป ี(%)  

           
(5.08) 

          
43.38  

           
8.71  

          
36.32  

          
47.39  

        
(50.73) 

           อัตราส่วนการเงินท่ีส าคัญและขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ  
      มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)   7,730,038  7,332,791  4,860,275  4,608,438  3,734,162  2,274,285  

 อัตราส่วนของค่าใชจ้่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวั
เฉล่ียระหว่างป ี(%)  

            
1.88  

            
1.87  

            
1.85  

            
1.85  

            
1.85  

            
1.93  

 อัตราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลคา่สินทรัพย์
สุทธิถัวเฉล่ียระหวา่งป ี(%)****  

          
10.14  

          
11.03  

          
10.32  

          
11.28  

            
5.53  

            
5.88  

 อัตราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถว่งน้ าหนักของการซื้อขาย
เงินลงทุนระหวา่งปตี่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ีย
ระหว่างป ี(%)*** 

          
29.22  

          
31.76  

          
21.53  

          
40.22  

          
28.29  

          
42.62  

        ข้อมูลเพิ่มเติม 
        *  ค านวณจากจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแล้วถัวเฉล่ียระหว่างป ี

 **   ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่
เกิดขึ้นในระหวา่งป ี
เนื่องจากช่วงเวลาของรายการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันขึ้นอยูก่ับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวา่งปี 

 

 ***  ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอยา่งแท้จริง 
 ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   

****   รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายไดจ้ากการลงทุนและก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุน 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



   

กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

1. ลักษณะของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 

 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ปัจจุบันมีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด (“บริษัท
จัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยมีธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน 

 กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 
กองทุนได้จัดท างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชพีบัญชีให้ใชม้าตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 20 (ปรับปรงุ 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 
 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 



   

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้

คิดค่าเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที ่34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน

สินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 กองทุนยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการ เป ล่ียนแปลงของอั ตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 

 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) 

งบการเงินระหว่างกาล 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 



   

มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

 และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 ดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 การวัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุน มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น 



   

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด
ของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการ
กองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนก าหนด 

 ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ 
วันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 

 ราคาทุนของเงินลงทุนที่จ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันท่ีประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ 

 รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง     

 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 ก าไรหรือขาดทุนจากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน 

การใช้ประมาณการทางบัญชี  

 ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้ สิน และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณไว้     

4. ก าไรสะสมต้นปี     

 บาท 

 2556  2555 

รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 47) 592,659,384.95  521,970,617.54 

ก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 47) 1,031,998,772.22  624,387,739.10 

ก าไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 28 ต.ค. 47) 3,009,436,367.31  1,222,976,300.68 

ก าไรสะสมต้นปี 4,634,094,524.48  2,369,334,657.32 

 

 

 

 

 

 



   

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้ 

ค่าใช้จา่ย อัตราร้อยละ 

2 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.575 ต่อปีของมูลคา่สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

3  (เดมิเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 1.50 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556) 

4 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.055 ต่อปีของมูลคา่สินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

5 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.12 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกค านวณเป็นรายวัน 

6. เงินฝากธนาคาร 

6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

   ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรงุเทพฯ 309,972,614.96  195,465,248.79  0.10  0.10 

   ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรงุเทพฯ 264,483,750.09  442,447,765.71  1.00  1.00 

รวมเงินฝากธนาคาร 574,456,365.05  637,913,014.50     

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจ านวน
เงิน 2,202.51 ล้านบาท (ปี 2555: จ านวนเงิน 1,658.18 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.22 (ปี 2555: ร้อยละ 
31.76) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่ส าคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่ส าคัญดังกล่าวส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555                 
มีดังต่อไปนี ้

 บาท   

 2556  2555  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากัด 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 124,639,153.10  83,784,393.71  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9,689,622.17  6,702,751.41  ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

 

 



   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2556  2555 

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน  จ ากัด    

  ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 11,179,004.24  9,014,788.46 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 851,733.65  721,183.06 

กองทุนมีรายการเกี่ยวข้องกันกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 

 บาท 

 2556  2555 
  ซื้อเงินลงทุน 1,010,000.00  1,638,000.00 

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า 

 มูลค่ายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ใน
ความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารทุน ความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
กองทุน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 

 กองทุนมีความเส่ียงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอันส้ัน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้  

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ดังนั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 ความเส่ียงด้านตลาด 

 กองทุนมีความเส่ียงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผัน
ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สถานการณ์ตลาดทุน และตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 



   

 การบริหารความเส่ียง 

 กองทุนบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจายประเภท
เงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

10.  การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอ านาจของกองทุนเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2557 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

รายงานชื่อบคุคลที่เกี่ยวขอ้งทีก่องทุนเข้าท าธุรกรรม 
กองทุนเปิด อเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว 

 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น  

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู  

                   ข้อมูลระหวา่งวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2556 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ 
website ของบริษัท จัดการท่ี http://www.aberdeen-asset.co.th  



   

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอรด์ีน จ ากัด 
 

ล าดับที ่ ชื่อ/นามสกุล ชื่อกองทุนรวมที่รับผิดชอบ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

นายอดเิทพ  วรรณพฤกษ ์
นางสาวรัตนวรรณ  แสงกิติโกมล 
นายออเสน การบริสุทธิ ์
นายพงคธ์าริน  ทรัพยานนท์ 
นายศุภกร ตุลยธัญ** 
 
**ปฏิบัติหน้าที่ถงึ 31 สิงหาคม 2556 
 
 
 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวเิด็น 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเล้ียงชีพ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี้                      
เพื่อการเล้ียงชีพ 

- กองทนุเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควติี้ ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอรจ์ิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ 
ฟันด์ 

- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมรกิัน โกรท ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดยี โกรท ฟันด์ 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครเีอชั่น 
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน  ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ * 

* กองทุนนี้ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2556 

 

 
ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม– 31 ธันวาคม 2556 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 
 

บริษัทมีการรับบทวิจยัและบทวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของกองทนุจากบริษัทนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

1. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
4. บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
5. บริษัทหลักทรัพย ์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. บริษัทหลักทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
7. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
8. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
10. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
11. บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
12. บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
13. บริษัทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
14. บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
15. บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
16. บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
17. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2556 

 
 

 
 
 

  
แนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนนิการใช้สิทธอิอกเสียง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ 
http://www.aberdeen-asset.co.th  


