
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวล ู
รายงานคร่ึงปี 
1 มกราคม 2563 – 30 มถุินายน 2563 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนีไ้ม่มีการลงทุนในตราสารท่ีอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ  

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



   

รายละเอียดของกองทุน 
 
นโยบายการลงทุน     ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพยส์ินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งทุน และตราสารก่ึงหนี ้ก่ึง

ทุน  รวมทัง้ตราสารแห่งหนี ้ทัง้ทางภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  และหลักทรัพย์หรือตรา
สารแห่งหนีท่ี้เสนอขายในต่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure fund) โดยบริษัทจัดการจะลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทุนสามารถปรับ     
กลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยเป็นส าคัญ 

  

นโยบายกายจ่ายเงินปันผล  โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย 

โรคโควิด-19 ยังคงเป็นทีส่นใจอยู่อย่างตอ่เนื่อง  หกถึงเจ็ดสัปดาห์หลังจากมกีารปิดเมือง  จ านวนผู้ติดเชือ้ใหม่ต่อวัน
ได้อยู่ในระดับที่ต ่าอย่างเห็นได้ชัดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม และส่วนใหญ่เป็นตัวเลขหนึ่งหลักภายหลังจากที่ถึงจุดพีคในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม  จ านวนผู้ติดเชือ้สะสมและผู้เสียชีวิตอยู่ทีร่าว 3,200 และ 60 รายตามล าดับ  ในขณะที่พรก.ฉุกเฉินยังคงมี
อยู่ ทางการได้ผ่อนปรนกิจการต่าง ๆ  เป็นระยะ รวมถึงการกลับมาเปิดให้ด าเนินกิจการห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงละคร 
ร้านอาหาร สถานบันเทิง และฟิตเนสเซน็เตอร์ โดยได้บังคบัใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  รวมทัง้
เคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนที่บังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 3 เมษายน ก็ได้ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

เงินสนับสนุนของรัฐบาลจ านวน 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นราว 11% ของจีดีพี ได้รับการอนุมัติในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมภายหลังจากทีม่ีการอภิปรายในสภาอย่างรวดเร็ว  โดยมีเงินกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การแจกเงินสด การพัฒนา
เชิงสังคมและโครงสร้างพืน้ฐาน มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่าแก่ธุรกิจ SME และการจัดตัง้กองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตรา
สารหนี ้โดยมาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่ภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่ในช่วงคร่ึง ปีหลัง   ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยังมีมาตรการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบีย้นโยบายไป 0.25% ซึ่งเป็นสถิติที่ต ่าสุดที่    
0.5%  และคาดการณ์ว่าจะมีไม่การปรับลดอีกในอนาคตอันใกล้ 

จีดีพีไตรมาสแรก ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งออกมาดีกว่าการคาดการณ์ที่ติดลบ 4%  
โดยมีปัจจัยกดดันมาจาก ภัยแล้ง ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล การส่งออก และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี 
ความกังวลดูเหมือนจะไปอยู่ที่แนวโน้มการหดตัวที่รุนแรงย่ิงกว่าในไตรมาสที่สอง  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาตทิ าการปรับลดการคาดการณ์จีดพีีของปี 2563 เหลือ -5.6% จาก 1.5-2.5% ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ลดผลการคาดการณ์ลงอีกเป็น -8.1% จาก -5.3%  อย่างไรก็ตามตัวเลขการคาดการณ์จากทัง้สองหน่วยงานยังอยู่ในระดับ
ขอบบนของช่วง -5-10% ซึ่งสะท้อนมุมมองการฟืน้ตัวของเศรษฐกิจภายในช่วงหลังคร่ึงปีหลัง 

ในทางด้านการเมือง เกินกว่าคร่ึงของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากต าแหน่ง เมื่อต้นเดือน
มิถุนายน  รองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับเลือกเป็นหวัหน้าพรรคคนใหม ่และยังได้มกีารเลือกสมาชิกจ านวน 23 
คนเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ผู้ลงทุนก าลังจับตาดูว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของพรรค  อย่างไรก็ดี 
การสับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีครัง้ใหญ่ไม่มีท่าทีจะเกิดขึน้เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลยังดูมั่นคง  ทัง้นี ้ยังคาดหวังให้นโยบาย
กระตุ้นธุรกิจคงด าเนินต่อไป 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ลดลง 15.24% ในระยะหกเดือน สิน้สุดรอบเดือนมิถุนายน  ตลาดหด
ตัวลง 16.01% ในเดือนมนีาคมก่อนที่จะฟืน้ตัว 15.61% ในเดือนเมษายน และ 3.16% ในเดือนพฤษภาคม โดยเป็นไปตาม
ปัจจัยความกังวลเก่ียวกับโรคโควิด-19 เป็นหลัก  เร่ืองดังกล่าวนีม้ีผลมากกว่าความกังวลก่อนหน้าที่เก่ียวข้องกับสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน  อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นกลับหดตัวเล็กน้อยในเดือนมิถุนายนที่ 0.28%  ทัง้นีใ้นช่วง เวลาที่ท าการ
วิเคราะห์นี ้การพาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง และประกันภัยมีผลตอบแทนค่อนข้างดีในด้านการประเมินมูลค่าและในการคาดการณ์
ถึงการฟืน้ตัว  ตัวฉุดหลัก ได้แก่ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และการเงิน 



มุมมองต่อตลาดหุ้นไทย 

กราฟตัวเลขของจ านวนผู้ตดิเชือ้โรคโควิด-19 อยู่ในระดับที่ดี โดยมีผู้ติดเชือ้ใหม่ในประเทศอย่างเป็นทางการเกือบ
เป็นศูนย์ต่อวัน เนื่องจากการรับมือการระบาดของโรคโดยรัฐบาลและการรักษามาตรการเว้นระยะห่างที่เป็นไปได้ด้วยดีมาโดย
ตลอด ในขณะที่เร่ิมมีการคลายมาตรการต่าง ๆ  ประเทศในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการควบคุมโรคเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ในโลก  เราเชื่อว่าความส าเร็จในการควบคุมโรคนีน้่าจะช่วยในเร่ือง
การฟืน้ตัวด้านเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาว  โดยประเทศไทยเร่ิมคลายมาตรการควบคมุในชว่งต้นเดือนพฤษภาคม และ
เราคาดว่าจะเห็นกิจการต่าง ๆ กลับมาด าเนินการต่อในช่วงไตรมาสที่สาม รวมถึงเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ  

ความเชื่อมั่นของผู้ลงทนุฟืน้ตัวอย่างมากนบัตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ท่ามกลางความคาดหมายต่อเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเงินเยียวยาจากรัฐบาล ตลอดจนถึงจากธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่สริมสภาพคล่องเป็นจ านวนมากแก่ระบบเศรษฐกิจและ
ตลาดต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี บริษัทไทยน่าจะมีผลประกอบการที่ตกต ่าที่สุดในช่วงไตรมาสที่สอง ขณะที่เราคาดว่าจะมีการฟื้น
ตัวอย่างช้า ๆ ในช่วงคร่ึงปีหลังนี ้

ฐานะการเงินของบริษัทไทยยังคงมคีวามยืดหยุ่น ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด การเข้าถึงตลาดทนุ และผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ที่
มีสายป่านยาว  หุ้นเชิงรับ (defensive stocks) เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โอสถสภา และทีโอเอ เ พ้นท์ ซึ่งช่วย
สนับสนุนหุ้นบริษัทอ่ืน ๆ  ที่มีแฟรนไชส์ทีแ่ข็งแกร่งอย่าง ปตท. เซ็นทรัลพัฒนา และโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  อย่างไรก็ตามหาก
มองข้ามเร่ืองประเด็นความกังวลเร่ืองสภาพคล่อง เราคาดการณ์ว่าปี 2564 บริษัทใหญ่ที่มีคุณภาพจะเห็นการเติบโตที่ดีจาก
การฟืน้ตัวของเศรษฐกิจ 

ท่ามกลางอุปสรรคในเร่ืองโรคระบาดและเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของ SET สอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวตาม
ภูมิภาคโดยมีค่าสหสัมพันธ์สูงระหว่างหุ้นและตลาด  ในสภาวะที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนและที่ไม่แน่นอนอย่างมากเช่นนี ้ภาระ
ผูกพันในการลงทุนในบริษัทที่มคีุณภาพมีความส าคญัย่ิง  การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนขณะนี ้มี อัตราส่วนราคาต่อก าไร 
อยู่ที่ 15.4 เท่า ส าหรับปีงบประมาณ 2563 และปรับตัวดขีึน้เป็น 12.7 เท่า ส าหรับปี2564  ซึ่งมีการรองรับโดยงบดุลและกระแส
เงินสดที่แข็งแรงโดยมีหนีสุ้ทธิเฉล่ียตอ่ตราสารทุนอยู่ที่ 67% และประวัติผลตอบแทนจากเงนิปันผลพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ 4.2% 

 



ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ทยและแนวโน้ม 
 

 

ในช่วงระยะหกเดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนตราสารหนีไ้ทยมีความผันผวนสูงเนื่องจากการระบาดหนักทั่วโลกและ
ลักษณะกลัวความเส่ียง (risk-off sentiment) ในผู้ลงทุน  ตลาดตราสารหนีไ้ทยได้รับประโยชน์ที่เอือ้อ านวยจากนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายสามครัง้ในเดอืนกุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม เหลือ 0.5% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดังกล่าว
เหลือ 0-0.25%  

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563 ผลตอบแทนตราสารหนีรั้ฐบาลร่วงลงอย่างลาดชันตามเส้นกราฟ โดยที่ตราสารหนี ้
รัฐบาลระยะ 2 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ลดลง 30 bps 33 bps 36 bps และ 36 bps ตามล าดับ  ทัง้นี ้ตลาดตราสารหนีก็้ยังฟืน้
ตัวในตลาดต่างประเทศเช่นกัน  ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่รุนแรงขึน้และความไม่แน่นอนสืบเนื่องจาก
เหตุการณ์เบร็กซิต ตราสารหนีก้ระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระยะ 10 ปี ปรับตัวลด 120 bps เหลือ 0.54% จัดเป็นสถิติต ่าที่ สุด
ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 

ตลาดตราสารหนีไ้ทยมคีวามผันผวนสูงในเดือนมีนาคมเนือ่งจากความกังวลในเร่ืองของสภาพคล่องของบริษัททัว่โลก
และบริษัทในประเทศไทยจากวิกฤตไวรัสและมาตรการปิดประเทศ ส่งผลกระทบให้ดัชนีผลตอบแทนจากหุ้นกู้เอกชนปรับตัว
ลดลง จากสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับลดของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท  

(credit rating) และเงินทนุทีไ่หลออกจากตราสารหนีต้ลาดทีเ่กิดใหม่ท าให้ราคาตราสารหนีม้มีูลคา่ลดลง เพ่ือเป็นการลดความ
กังวลต่อกองทุนรวมตราสารหนี ้ ในช่วงเดือนมีนาคมธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท าการเสริมสภาพคล่องผ่านเคร่ืองมือทาง
การเงินเป็นจ านวนมาก เช่น การรับซือ้พันธบตัรคืนหลายครัง้ในเดือนมีนาคมเพ่ือเสริมสภาพคล่องระยะสัน้และความมั่นคง
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ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายประเภทของสินทรัพย์ที่อนุญาตให้กู้ยืมระยะสัน้เพ่ือรวมหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและตราสารหนีบ้ริษัทที่มีอันดับสินเชื่อที่ BBB- จาก A  โดยผลจากมาตรการเหล่านี ้ท าให้ตลาดตราสารหนีเ้ร่ิมกลับเข้าสู่
สภาวะปกติ ในเดือนมิถุนายน 2563 ผลตอบแทนตราสารหนี ้2 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี อยู่ที่  0.45% 0.75% 1.17% และ 
1.72%, ตามล าดับ 

ในฝ่ังตราสารหนีภ้าคเอกชน เนื่องจากปัญหาด้านการดูแลสุขภาพทัว่โลก การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ  หยุดชะงัก ซึ่งส่งผล
ให้ก าไรลดลง ตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยการไหลออกครัง้ใหญ่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม  
ดังนัน้การขาดแคลนสภาพคล่องอาจท าให้บางบริษัทไมอ่าจออกตราสารหนีใ้หม่ในอนาคตอันใกล้ได้  เพ่ือป้องกันเหตุดังกล่าว 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตัง้กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้(BSF) เพ่ือระดมทุนให้
บริษัทคุณภาพสูงที่มตีราสารหนีค้รบก าหนดช าระในช่วงระหว่างปี 2563-2564 ภายใต้งบ 4 แสนล้านบาท  ทัง้นีโ้ดยเฉล่ียส่วน
ต่างของผลตอบแทน (spread) ระหว่างตราสารหนีรั้ฐบาลและตราสารหนีภ้าคเอกชนเคยกว้างกว่านี ้ เช่น ส่วนต่างของตราสาร
หนีส้ามปีที่ได้รับการจัดอันดับเป็น AAA A BBB+ จะมากกว่า 70 bps 110 bps และ 137 bps ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 
2563 ถึงมิถุนายน 2563 

ผลกระทบที่ตามมาของการระบาดของโรคโควิด-19 จะหย่ังลึก ซึ่งรวมถึงการเลิกกิจการของงานบริการ การเพ่ิมขึน้
ของอัตราการว่างงานและการหยุดชะงักของอุปสงค์ ทัง้นีเ้คร่ืองมือนโยบายทางการเงินและการคลังถูกน าไปใช้เพ่ือบรรเทา
วิกฤตและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  เรามีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดตราสารหนีรั้ฐบาลเนื่องจากเราเชื่อว่าจุดยืนในการ
คลายนโยบายการเงินยังคงไม่เปล่ียนแปลง และธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงระดับอัตราดอกเบีย้นโยบายต ่าเพ่ือรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจ  นอกจากนีเ้ราคาดว่าการเตบิโตของจีดพีีในปี 2563 จะหดตัวลงอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งจะรองรับอุปสงค์
ต่อตราสารหนีภ้าครัฐ  อย่างไรก็ดีเราใช้ความระมัดระวังในตลาดสินเชื่อมากกว่า  โดยพืน้ฐานแล้วการด าเนินธุรกิจจะได้ รับ
ผลกระทบจากการปิดเมืองเต็มรูปแบบซึ่งอาจมีการขยายระยะเวลาถึงสองหรือสามเดือน  ผลก าไรของบริษัทและกระแสเงนิสด
จะตกต ่าลงในช่วงระยะนี ้ ดังนัน้ เราจึงใช้วิธีการเลือกที่ผ่านการเลือกสรรอย่างดีในตราสารหนีคุ้ณภาพสูง  

 



ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
21 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวล ู
 
                ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด  
แวล ู อนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดงักล่าว     ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต ่ วนัท่ี 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 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 571,138,555.29 บาท มูลค่าหน่วยลงทุน 34.0898 บาท/หน่วย 
 

 
 

อัตราเฉล่ียต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานที่แสดงในชว่งเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
ที่มา:  บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเหตุ    
ตัวชีวั้ด :  35% SET TRI, 29.25%ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันพัีนธบัตรรัฐบาล MTM ของ ThaiBMA, 29.25%  ผลตอบแทน
รวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของ ThaiBMA และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันตีราสารหนีภ้าคเอกชน MTM ที่มี
อันดับความน่าเชือ่ถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึน้ไปของ ThaiBMA 
ตัวชีวั้ดมีผลตัง้แตวั่นที่  1 ม.ค. 2563 สามารถดูการเปล่ียนแปลงตวัชีวั้ดของกองทุนได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
การเปล่ียนเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ช้วัดผลการด าเนนิงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมดีขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบตัวชีวั้ดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนีท้ีก่องทุนลงทุนบางส่วนไมม่ีภาระภาษี ขณะที่ตัวชีวั้ดมาตรฐานใหมค่ านวณ
จากสมมติฐานตราสารหนีท้ัง้หมดเสียภาษี 
 
ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องทีผ่ลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 
เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
กองทุนนีไ้ม่มีการลงทนุ ในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงนิตา่งประเทศ 



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 3,147,753.19 0.53
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 94,432.57 0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 314,775.30 0.05
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน - -
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 84,931.14 0.01

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด* 3,641,892.20 0.61

*รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

**ไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหน้ี
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 591,925,138.94

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ส าหรับรอบระเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 01 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มถุินายน 2563

#



กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด แวลู

ค่านายหน้า ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชี

ตั้งแต่วนัที ่01 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2563

ช่ือบริษทันายหน้า จ านวนเงนิ (บาท) ร้อยละของค่านายหน้าทั้งหมด

บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 46,702.95 30.49

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ำกดั 43,687.78 28.52

บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 27,893.50 18.21

บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 19,438.36 12.69

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ำกดั (มหำชน) 15,450.31 10.09

รวมค่านายหน้าทั้งหมด 153,172.90 100.00

#



อนัดบัความน่าเช่ือถือ จ านวนหน่วย (หุ้น) จ านวนมลูค่าท่ีตราไว้ มลูค่ายติุธรรม %

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 206,452 4,190,975.60 0.73

บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 181,800 6,908,400.00 1.21

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 58,300 6,238,100.00 1.09

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 44,000 4,103,000.00 0.72

บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 96,600 6,713,700.00 1.18

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 48,300 5,216,400.00 0.91

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 140,600 1,075,590.00 0.19

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 15,620 4,357,980.00 0.76

บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 27,000 4,576,500.00 0.80

บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) 1,119,740 2,239,480.00 0.39

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 9,751 1,267,630.00 0.22

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั(มหาชน) 21,200 7,801,600.00 1.37

บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 191,300 6,982,450.00 1.22

บริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 338,000 1,757,600.00 0.31

บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 535,700 2,067,802.00 0.36

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 182,600 8,901,750.00 1.56

บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 740,000 5,624,000.00 0.98

บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 83,449 1,393,598.30 0.24

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 179,385 1,094,248.50 0.19

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 417,700 4,260,540.00 0.75

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 22,000 5,434,000.00 0.95

บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 53,900 4,945,325.00 0.87

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 442,700 16,711,925.00 2.93

บริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 101,700 6,890,175.00 1.21

บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 80,600 2,639,650.00 0.46

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 681,673 10,497,764.20 1.84

บริการ
พาณิชย์

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วสัดุก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง

พฒันาอสังหาริมทรัพย์

ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค

ธุรกิจการเงนิ
ธนาคาร

เงนิทุนและหลักทรัพย์

ประกันภยัและประกันชีวติ

สินค้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด แวลู
รายละเอียดเงนิลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเคร่ืองดืม่



อนัดบัความน่าเช่ือถือ จ านวนหน่วย (หุ้น) จ านวนมลูค่าท่ีตราไว้ มลูค่ายติุธรรม %
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บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ  ากดั (มหาชน) 183,700 6,842,825.00 1.20

บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 323,714 5,373,652.40 0.94

บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั(มหาชน) 500,600 11,263,500.00 1.97

บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั (มหาชน) 21,100 2,458,150.00 0.43

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 153,800 9,304,900.00 1.63

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 119,700 3,321,675.00 0.58

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 75,200 13,912,000.00 2.44

บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 76,500 4,303,125.00 0.75

หุ้นสามญั 190,670,011.00 33.38

บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) 566,256 385,054.08 0.07

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 6,692 7,896.56 0.00

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 392,950.64 0.07

LB213A 9,300 9,300,000.00 9,811,559.70 1.72

LB21DA 6,500 6,500,000.00 6,815,641.63 1.19

LB226A 23,000 23,000,000.00 23,669,473.65 4.14

LB22DA 15,000 15,000,000.00 15,579,937.10 2.73

LB233A 4,900 4,900,000.00 5,637,386.01 0.99

LB236A 16,200 16,200,000.00 17,704,051.91 3.10

LB23DA 8,800 8,800,000.00 9,359,239.19 1.64

LB24DB 4,000 4,000,000.00 4,122,695.64 0.72

LB25DA 12,400 12,400,000.00 14,379,467.92 2.52

LB26DA 13,500 13,500,000.00 14,467,267.71 2.53

LB27DA 4,000 4,000,000.00 4,698,523.32 0.82

LB283A 400 400,000.00 541,107.07 0.09

LB28DA 7,000 7,000,000.00 7,972,139.14 1.40

LB296A 2,600 2,600,000.00 3,400,903.45 0.60

LB29DA 5,000 5,000,000.00 5,189,998.17 0.91

LB316A 4,000 4,000,000.00 4,900,615.08 0.86

LB326A 8,800 8,800,000.00 11,023,705.26 1.93

LB366A 13,300 13,300,000.00 16,624,266.24 2.91

LB386A 10,600 10,600,000.00 13,181,573.12 2.31

LB416A 2,700 2,700,000.00 3,579,127.23 0.63

LB446A 6,600 6,600,000.00 9,952,965.20 1.74

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รวม

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

รวม

พนัธบัตรรัฐบาล

การแพทย์

ขนส่งและโลจิสตกิส์

เทคโนโลยี
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
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LB466A 9,700 9,700,000.00 11,465,983.85 2.01

LB666A 900 900,000.00 1,284,341.44 0.22

LB676A 5,800 5,800,000.00 7,649,062.85 1.34

LBA37DA 5,700 5,700,000.00 7,462,249.39 1.31

พันธบัตรรัฐบาล 200,700,000.00 230,473,281.27 40.36

BOT219A 22,100 22,100,000.00 22,660,164.66 3.97

CB20702A 10,000 10,000,000.00 9,999,883.30 1.75

CB20723A 9,000 9,000,000.00 8,997,884.91 1.58

CB20820A 10,000 10,000,000.00 9,994,660.40 1.75

CB20D17A 10,000 10,000,000.00 9,979,207.70 1.75

CB20D24A 20,000 20,000,000.00 19,961,499.00 3.50

CB21104A 10,000 10,000,000.00 9,978,135.60 1.75

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 91,100,000.00 91,571,435.57 16.05

AEON20DA A-(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 4,400 4,400,000.00 4,412,794.19 0.77

AWN235A AA+(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 2,600 2,600,000.00 2,650,846.01 0.46

AWN244B AA+(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 3,000 3,000,000.00 3,348,515.79 0.59

AWN27NA AA+(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 1,800 1,800,000.00 1,869,816.65 0.33

BAY217A AAA(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 2,600 2,600,000.00 2,647,727.73 0.46

CENTEL218A A/ทริส เรทต้ิง 1,800 1,800,000.00 1,833,117.75 0.32

CENTEL229A A/ทริส เรทต้ิง 900 900,000.00 924,095.35 0.16

CPN218A AA/ทริส เรทต้ิง 7,100 7,100,000.00 7,253,364.90 1.27

CPNREIT218A AA/ทริส เรทต้ิง 5,300 5,300,000.00 5,406,635.10 0.95

EB209A AA(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 3,500 3,500,000.00 3,540,478.91 0.62

FPHT213A AA-/ทริส เรทต้ิง 5,300 5,300,000.00 5,366,586.71 0.94

GLOW259A AA-/ทริส เรทต้ิง 4,400 4,400,000.00 4,585,300.50 0.80

ICBCT289A AA+(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 5,300 5,300,000.00 5,413,467.07 0.95

KTC217A A+/ทริส เรทต้ิง 2,700 2,700,000.00 2,751,799.96 0.48

LH21OA A+/ทริส เรทต้ิง 2,600 2,600,000.00 2,655,333.07 0.46

TLT232A AAA/ทริส เรทต้ิง 2,000 2,000,000.00 1,975,459.77 0.35

UOBT213A AAA(tha)/ฟิทช ์เรทต้ิงส์ (ไทย) 1,800 1,800,000.00 1,820,968.79 0.32

หุ้นกู้ 57,100,000.00 58,456,308.25 10.23

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น. เอ. - บญัชีเงินฝากโกลดเ์ซฟว่ิง 2,099,132.71 0.37

เงินฝากออมทรัพย์ 2,099,132.71 0.37

เงนิฝากเพือ่ด าเนินการ

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รวม

หุ้นกู้

รวม

เงนิฝากออมทรัพย์

รวม

รวม
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ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ. - บญัชีเงินฝากเพ่ือด าเนินการ 14,122,982.69 2.47

เงินฝากเพ่ือด าเนินการ 14,122,982.69 2.47

3,708,507.70 0.65
(20,356,054.54) (3.56)

รวมทรัพย์สินสุทธิ 571,138,555.29 100.00

รวม

สินทรัพยอ่ื์น
หน้ีสินอ่ืน



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 แวล ู
ข้อมูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2563     

 
 

    

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม 
-ไมม่ี- 

 
 
 

รายงานการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ไมม่ีการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
ข้อมลู ณ 30 มิถนุายน 2563 

 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ 77.43% 

 
 

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 แวล ู
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

570,599,723.58

16,222,115.40

1,155,874.83

3,166,359.03

353,988.08

6,440.54

591,504,501.46

18,375,672.38

1,321,907.60

648,336.87

20,029.32

20,365,946.17

571,138,555.29

167,539,067.81

200,680,973.39

202,918,514.09

571,138,555.29

34.0898

16,753,906.7991

เงินฝากธนาคาร

ลูกหน้ี

จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย

จากการขายเงินลงทุน

จากการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

สินทรัพย์

รวมหน้ีสิน

สินทรัพยสุ์ทธิ

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทุน

ลูกหน้ีอื่น

รวมสินทรัพย์

หน้ีสิน

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย)

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บญัชีปรับสมดุล

กาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการดาํเนินงาน

สินทรัพยสุ์ทธิ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

หน้ีสินอื่น

#



2563

4,719,519.66
4,114,570.31
8,834,089.97

3,147,753.19
94,432.57

314,775.30
31,035.26

158,047.14
3,746,043.46
5,088,046.51

(20,662,962.94)
(16,673,057.43)
(37,336,020.37)
(32,247,973.86)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
งบก าไรขาดทุน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

บาท

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดเ้งินปันผล

รวมค่าใชจ่้าย
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ

รายไดด้อกเบ้ีย
รวมรายได้

ค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน
รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนทั้งส้ิน

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

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
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