กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายงานประจําปี
1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื)อนไขผลตอบแทนและความเสี)ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ ดูแลให้ ทาํ ตามกฎหมาย

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท Standard Life Aberdeen PLC เป็ นหนึงในบริ ษัทเพือการลงทุนทีใหญ่ทีสุดในโลก ซึงก่อตังขึ
. .นเมือปี พ.ศ. 2560
จากการควบรวมกิจการระหว่างบริ ษัท Standard Life plc และ บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc
• บริ ษัท Standard Life plc มีประวัติย้อนหลังกลับไปตังแต่
. ปี พ.ศ. 2368 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน (London Stock Exchange) เป็ นครัง. แรกเมือปี พ.ศ. 2549
• บริ ษัท Aberdeen Asset Management plc ก่อตังขึ
. .นเมือปี พ.ศ. 2526 จากการซื .อกิจการและมีการเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญ บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) เมือปี พ.ศ. 2534
• บริ ษัท Standard Life Investments ก่อตังขึ
. .นในปี พ.ศ. 2541 ในฐานะบริ ษัทเอกชนและเป็ นบริ ษัทในเครื อทีมีบริ ษัท
Standard Life Investments (Holdings) Limited เป็ นเจ้ าของ ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทStandard Life plc เช่นกัน
ต่อมาภายหลังการควบรวมกิจการ บริ ษัท Aberdeen Asset Management Plc และบริ ษัท Standard Life Investments
Limited รวมถึงบริ ษัทย่อยทังหมดก็
.
ได้ ร่วมกัน ภายใต้ ชือ Aberdeen Standard Investments ในส่วนฐานะบริ ษัทบริ หารจัดการ
สินทรัพย์ของบริ ษัท Standard Life Aberdeen plc
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอเบอร์ ดนี จํากัด (“บริ ษัท”) นัน. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ Aberdeen Asset Management Asia
Limited ตัง. อยู่ที ประเทศสิง คโปร์ ซึงเป็ นสํา นักงานใหญ่ ใ นภาคพืน. เอเชี ย และเป็ นส่ว นหนึงของกลุ่ม Aberdeen Asset
Management plc เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนทีจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ให้ บริ การการบริ หารกองทุนรวม และกองทุนส่วน
บุคคล สําหรั บทัง. ลูกค้ าสถาบัน และลูกค้ ารายย่อย โดย “กลุ่มอเบอร์ ดีน” มีสํานักงานใหญ่อยู่ทีสหราชอาณาจักร และยังมี
สํานักงานที สหรัฐอเมริ กา ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็ นต้ น เป้าหมายของกลุม่ อเบอร์ ดีนคือ การบริ หารกองทุน
โดยนํามาตรฐานและขันตอนการลงทุ
.
นของกลุ่มมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกับการพิจารณาปั จจัยภายในของแต่ละประเทศทีไป
ลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด มีชือเดิมคือ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม นครธนชโรเดอร์ จํากัด
ซึงจัดตังเมื
. อวันที ee ตุลาคม efgh และได้ รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม เมือวันที if
พฤศจิกายน efgh และได้ รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมือวันที g กันยายน
efkl หลังจากนันในปี
.
efkf ได้ ทําการเปลียนชือเป็ น บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ในปี efkm Aberdeen
Asset Management Asia Limited ได้ เข้ ามาถือหุ้น hh.hh% โดยอเบอร์ ดีนประเทศไทยมีสินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารรวมทังสิ
. .น
เป็ นจํานวน 1.78* พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ (f.8 หมืนล้ านบาท)
*บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ณ สิ .นเดือนธันวาคม 2560
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ผู้ถอื หุ้น
1.บริ ษัท อเบอร์ ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้ นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
2. อืน ๆ
กรรมการของบริษัท
1. นายฮิว ยัง
2. นายแพททริ ค เจมส์ จัสติน คอร์ ฟ
3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
4. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
5. นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์
6. นายปรกฤษฎ์ พรรคพานิช
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สารจากบริษัทจัดการ
เรียน ท่ านผู้ถอื หน่ วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ขอเรี ยนให้ ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทย ตลาดตรา
สารทุน ตลาดตราสารหนี . และภาพรวมของตราสารทุนและตราสารหนี .ต่างประเทศ แบ่งตามภูมิภาคของการลงทุน ในช่วงรอบปี
บัญชี สิ .นสุด ณ เดือน ธันวาคม 2560 และแนวโน้ มของปี 2561 ดังนี .
ภาพรวมตลาดตราสารทุนไทย ปี 2560
อัตราการเติบโตของ GDP ของไทยในไตรมาสทีสีและตลอดปี 2560 เพิมขึ .น 4% และ 3.9% แม้ วา่ จะเพิงผ่านพ้ นช่วงเวลา
แห่งการไว้ อาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม efwl ปั จจัยหลักมา
จากการส่งออกและการบริ โภคในภาคเอกชนซึงเติบโตขึ .น 9.7% และ 3.2% ตามลําดับ การส่งออกเพิมขึ .นเป็ นอย่างมากถึง 13.6%
และสําหรับผลิตผลทางการเกษตรทีเติบโตต่อเนืองกันมาถึงห้ าไตรมาส อุปสงค์จากทัวโลกทีเพิมขึ .นยังช่วยยกระดับการส่งออก
สินค้ าอุตสาหกรรม (Manufactured Products) ให้ ขยายตัวได้ 13.1% ในขณะทีการบริ โภคในภาคเอกชนได้ รับอานิสงส์เป็ นอย่าง
มากจากการเติบโตของยอดขายรถยนต์นงส่
ั วนบุคคลทีเพิมขึ .นอย่างแข็งแกร่งถึง 33.9% หลังจากทีได้ รับผลกระทบต่อเนืองมาจาก
โครงการยกเว้ นภาษี ให้ กบั ผู้ซื .อรถยนต์คนั แรกทีได้ สิ .นสุดไปแล้ ว
ในขณะทียังไม่ได้ มีการประกาศกําหนดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ กบั พระมหากษัตริ ย์ในรัชกาลที il เพือเสด็จขึ .น
ครองราชย์อย่างเป็ นทางการนัน. สถานการณ์ทางการเมืองโดยทัวไปยังอยูใ่ นภาวะปกติและนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะสามารถจัดให้
มีการเลือกตังทั
. วไปได้ ในช่วงต้ นปี 2562 ด้ านภาคการท่องเทียวยังคงไปได้ ดีจากตัวเลขผู้เดินทางเข้ ามาในราชอาณาจักรและจาก
รายได้ ทีเพิมขึ .น 8.8% และ 9.5% อย่างไรก็ตามในส่วนการลงทุนภาครัฐยังคงหดตัว 1.2% เนืองจากฐานตัวเลขทีสูงในปี 2559
และจากปั ญหานํ .าท่วม ส่วนการลงทุนในภาคเอกชนยังเงียบเหงาอันเป็ นผลต่อเนืองมาจากการก่อสร้ างของภาครัฐทีลดลง 3%
อัตราดอกเบี .ยนโยบายของไทยยังคงทีอยู่ที 1.50% ตลอดทังปี
. 2560 ถึงแม้ ว่าอัตราดอกเบี .ยฝั งสหรัฐฯ ปรับเพิมขึ .นไปที
i.ef-i.fl% จากเดิมที l.fl-l.{f% ในปี effh ทังนี
. .เนืองจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีไม่เท่าเทียมกัน และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต้ องการทีจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินเอาไว้ อย่างไรก็ตามนโยบายปกป้องทางการค้ าของสหรัฐฯ และการแข็งค่า
ของเงินบาทเมือเปรี ยบเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ถือเป็ นปั จจัยทีน่ากังวลเป็ นอย่างยิง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึงมี
การซื .อขายอยูใ่ นกรอบราคาแคบๆ ในช่วงเก้ าเดือนแรกได้ ปรับเพิมขึ .น ig.ww% ในปี efwl เมือเทียบเป็ นเงินสกุลท้ องถินซึงสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากความโล่งใจในสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิงจากคําพิพากษาของศาลในกรณีความผิดของอดีต
นายกรัฐมนตรี ยิงลักษณ์ นักลงทุนสถาบันในประเทศซื .อสุทธิ g.e พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในขณะทีนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ mll
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
การเพิมขึ .นของดัชนีโดยหลักมาจากภาคพลังงานและภาคขนส่งซึงนําโดยบริ ษัท ปตท. (มหาชน) จํากัด (PTT) และ
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ราคาหุ้นกลุม่ พลังงานฟื น. ตัวโดยสาเหตุหลักมาจากราคานํ .ามันดิบทีเพิมขึ .นหลังจากที
ประเทศสมาชิกกลุม่ โอเปก (OPEC) และทีอยูน่ อกกลุม่ โอเปก (Non OPEC) สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลดกําลังการผลิต
ต่อไปอีกจนถึงสิ .นปี efwi หุ้นของบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) ซึงเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีทําหน้ าทีในการ
บริ หารดูแลสนามบินต่างๆ ปรับเพิมขึ .นตามภาคธุรกิจการท่องเทียวทีแข็งแกร่ งของไทย ในขณะทีการบริ โภคภายในประเทศดีขึ .น
ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภาคอสังหาริ มทรัพย์มีความเคลือนไหวมากขึ .นพร้ อมกับการออกโครงการใหม่ๆ
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และยอดขาย (Presales) ทีเพิมขึ .น หุ้นของธุรกิจค้ าปลีกและสินค้ าอุปโภคบริ โภคส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ .นโดยเห็นได้ จากตัวเลขการ
เติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ซึงเพิมขึ .นโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆ อย่างไรก็ตามตัวเลขความ
ต้ องการปูนซีเมนต์ในปี efwl ยังคงเบาบาง โดยลดลง f% เนืองจากการใช้ จ่ายของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนยังเป็ นไป
อย่างเชืองช้ า ตัวเลขการใช้ จ่ายในการโฆษณาลดลง w% เมือเทียบกับปี ทีผ่านมาเนืองจากเป็ นช่วงเวลาแห่งการไว้ ทกุ ข์
แนวโน้ มตลาดตราสารทุนของไทยในปี 2561
หลังจากปี efwl ซึงนับได้ ว่าเป็ นปี ทีมีการเติบโตได้ อย่างรวดเร็ วทีสุดในรอบห้ าปี คาดกันว่าเศรษฐกิจของไทยจะยังคง
ปรับตัวดีขึ .นต่อไป การเร่ งขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศทีดีขึ .นถูกมองว่าจะเป็ นปั จจัย
หลักในปี efwi หรื อกล่าวอีกนัยหนึง การท่องเทียวและภาคธุรกิจทีเกียวเนืองจะเป็ นตัวช่วยทีดีในการสนับสนุนการขยายตัวในภาค
การผลิตให้ เติบโตรวมทังเศรษฐกิ
.
จโดยรวม อเบอร์ ดีนยังคงคาดว่าการบริ โภคในภาคเอกชนจะเพิมขึ .นอันเป็ นผลมาจากการจ้ างงาน
ทีดีขึ .น จากอัตราดอกเบี .ยทีตําและอัตราเงินเฟ้ อทีตํา ในขณะทีการลงทุนของภาครัฐจะเพิมขึ .นมาจากปี ทีผ่านมา
สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมน่าจะยังคงมีความมันคงซึงจะนําไปสูก่ ารเลือกตังทั
. วไปในต้ นปี efwe แผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติระยะ el ปี ซึงจะยังคงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้ างพื .นฐานและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (the
Eastern Economic Corridor) นอกจากนันโครงการสนั
.
บสนุนเกษตรกรรายย่อยและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ก็เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ ด้ วยอัตราส่วนหนี .สาธารณะต่อ GDP ที ki% และจาก
โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึงอเบอร์ ดีนเชือมันว่าประเทศไทยมีเงินทุนเพียงพอรวมทังสภาพคล่
.
องทีเหลือเฟื อ
ในการใช้ เงินเพือเสริ มสร้ างความเติบโตให้ กบั โครงการในระยะถัดไป
ท่ามกลางความพยายามทีจะรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจเพือเอาชนะความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจและ
ตลาดทัวโลก เราเชือว่าอัตราดอกเบี .ยนโยบายของไทยในปี efwi จะยังคงไม่เปลียนแปลงจาก i.f% เรายังคงเฝ้ าติดตามดูสภาพ
คล่องซึงเป็ นปกติสําหรับนโยบายทางการเงินในระบบเศรษฐกิจสําคัญซึงสามารถนําไปสูก่ ารปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยและมีผลต่อ
อารมณ์ความคาดหวังของตลาดทุน
ในขณะทีการเติบโตของรายได้ ยงั คงตามหลังผลตอบแทนของตลาด มูลค่า (Valuation) ได้ เพิมขึ .นจากในอดีต มูลค่า
พอร์ ตลงทุนในปี efwi ณ ปั จจุบนั นี .มีค่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price-to Earnings) อยู่ที if.g เท่า ผนวกกับงบดุลที
แข็งแกร่งโดยมีอตั ราหนี .สินต่อทุนสุทธิเฉลีย (Average Net Debt to Equity) อยูท่ ี wk.w% ตัวเลขอัตราส่วนผลตอบแทนต่อหุ้นและ
สินทรัพย์ (Return on Equity and Assets) ก็สงู เช่นกัน โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของพอร์ ตลงทุนในอดีตที g.f% จาก
การพิจารณาถึงอัตราดอกเบี .ยเงินฝากทีตําและการมองหาผลตอบแทนทีดีอย่างต่อเนือง อเบอร์ ดีนยังคงลงทุนในพอร์ ตลงทุนทีมี
การกระจายตัวทีดี ถือหุ้นทีทรงคุณค่าซึงสามารถสร้ างผลตอบแทนทีสมําเสมอและมันคงโดยเฉพาะอย่างยิงในภาวะทีตลาดผัน
ผวน เราจะยังคงมองหาหุ้นทีมีคณ
ุ ภาพในราคาทีเหมาะสมในขณะทีเราพิจารณาผลประกอบการและปั จจัยในระยะสันที
. จะเกิดขึ .น
ในปี efwi และคาดว่าจะมีการฟื น. ตัวทีรวดเร็ วและสมําเสมอมากขึ .นซึงจะทําให้ ห้ นุ ทีเราถือไว้ ได้ รับประโยชน์และเรายังพอใจกับ
การเติบโตของตลาด ณ เวลานี .ในภาวะทีประเทศในกลุม่ อาเซียนมีการเติบโตทีรวดเร็ วกว่า
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ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ, ทยปี 2560 และแนวโน้ ม
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ในช่วงสิบสองเดือนทีผ่านมานับว่าเป็ นช่วงทีมีเหตุการณ์ สําคัญเกิดขึ .นในตลาดตราสารหนี .รวมทังพั
. นธบัตรของไทย
อเบอร์ ดีนพบว่าแรงกดดันทีเกิดขึ .นกับราคาพันธบัตรของไทยเกิดจากปั จจัยภายนอกเป็ นหลัก โดยทีปั จจัยภายในนันทั
. วไปยังคง
เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ซึงผลการเลือกตังประธานาธิ
.
บดีสหรัฐฯ ทีเป็ นไปอย่างไม่คาดคิดในช่วงเดือนก่อนหน้ าทีจะเริ มเข้ าสู่ปี
efwl ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงอย่างเด่นชัดในการรับรู้ ของตลาดต่อราคาสินทรัพย์ทีควรจะเป็ น นโยบาย "America First" ของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ทําให้ นกั ลงทุนปรับขึ .นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากนโยบายการลดภาษี และการใช้ จ่ายของ
รัฐบาลทีเพิมขึ .น ซึงส่งผลให้ ทงอั
ั . ตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ .น ผลกระทบจาก
การเพิมขึ .นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ทีแข็งค่าขึ .นทําให้ สกุลเงินและราคาพันธบัตร
ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อ่อนค่าลงซึงรวมถึงประเทศไทยด้ วยและทําให้ ต้องมีการปรับค่าชดเชยความเสียง (Risk
Premium) ใหม่ในช่วงไตรมาสทีสีของปี effh แต่ตลาดก็สามารถตังหลั
. กได้ ในช่วงต้ นปี efwl
ในขณะทีเรากําลังก้ าวเข้ าสูป่ ี efwl การปรับนโยบายทางการเงินเพือให้ เข้ าสูภ่ าวะปกติของธนาคารกลางสหรัฐฯ กลับไม่
เป็ นไปตามคาด อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทัวโลกมีแนวโน้ มลดลงเนืองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศต่างๆ
อาทิเช่นในเกาหลีเหนือ แต่ทีหนักทีสุดมาจากทางฝั งสหรัฐอเมริ กา เนืองจากนักลงทุนเริ มตังคํ
. าถามเกียวกับนโยบายกระตุ้นการใช้
จ่าย “Reflation Trade” ของทรัมป์ซึงท่านประธานาธิ บดีสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถทําให้ คืบหน้ าได้ อย่างมีนยั สําคัญต่อ
นโยบายการคลัง แต่ยงั เกิดข้ อสงสัยในทางการเมืองเกียวกับฝ่ ายบริ หารของทรัมป์ต่อเนืองตลอดทังปี
. ปั จจัยเหล่านี .ทําให้ พนั ธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว (Long Dated) ยังคงที แต่กลับช่วยสนับสนุนตลาดพันธบัตรและสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ ด้ านพันธบัตร
รัฐบาลไทยได้ ประโยชน์จากปั จจัยภายนอกซึงเป็ นแรงหนุนให้ มมุ มองการลงทุนของนักลงทุนทังในประเทศและต่
.
างประเทศยังคงดี
อยู่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนทีลดลงต่อไปอีกช่วงหนึง ซึงเห็นได้ จากอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ il ปี ซึงลดลงจากระดับ e.h% เมือต้ นปี มาอยูท่ ี e.k% เมือสิ .นเดือนกันยายน ค่าเงินบาท
เป็ นหนึงในสกุลเงิ นทีได้ รับประโยชน์ จากการแข็งค่าขึ .นของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่โดยแข็งค่าขึ .น f.k% เมือเทียบกับค่าเงิ น
ดอลลาร์ ในช่วง w เดือนแรกของปี efwl ซึงอัตราการแข็งค่าขึ .นนี .เป็ นไปตามความกังวลว่าเมือไรรัฐบาลจะออกมาตรการมาเพือ
จัดการกับเรื องนี . การส่งออกทีเติบโตอย่างแข็งแกร่ งผนวกกับรายได้ จากการท่องเทียวและปริ มาณเงินทุนทีไหลเข้ ามาในตลาด
พันธบัตรเป็ นแรงสนับสนุนค่าเงินบาท แต่อเบอร์ ดีนเชือว่าการแข็งค่าของเงินบาทยังเกิดจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ทีอ่อนตัวลง
เนืองจากสกุลเงินในภูมิภาคอาเซียนทังหลายต่
.
างก็แข็งค่าขึ .นประมาณ k-w% เมือเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน
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นี . ซึงเป็ นเหตุผลหนึงทีทําให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจคงอัตราดอกเบี .ยนโยบายไว้ ที i.f% และในขณะเดียวกันก็ได้ ลด
ขันตอนการดํ
.
าเนินการต่างๆ ลงเพือเป็ นการส่งเสริ มให้ มีเงินทุนไหลออกบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ อาศัยโอกาสในภาวะทีอัตราดอกเบี .ยตํา
ออกหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ มูลค่ารวม {fg พันล้ านบาทในปี efwl ซึงเพิมขึ .น {.w% เมือเทียบกับปี effh อายุเฉลียและอัตราดอกเบี .ย
(Coupon Rate) เฉลียเพิมขึ .นมาอยูท่ ี f.k ปี และ g.m% จากเดิมที f ปี และ g.fw% ตามลําดับ โดยบริ ษัททีได้ ออกหุ้นกู้หลักๆ ได้ แก่
ธนาคาร บริ ษัททีทําธุรกิจสินเชือเพือผู้บริ โภค (Consumer Finance) และบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ซึงคิดเป็ นร้ อยละ fl
จํานวนหุ้นกู้ทงหมด
ั.
ระยะต่อไปอเบอร์ ดีนเชือว่าผลตอบแทนของไทยจะยังคงไม่เปลียนแปลงแม้ วา่ เศรษฐกิจจะสดใสขึ .นก็ตาม หนึงในเงือนไข
หลักคืออัตราเงินเฟ้ อและแนวโน้ มในไตรมาสถัดไปทีดูจะไปได้ เรื อยๆ ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์และราคาอาหารมีแนวโน้ มทีจะปรับตัว
ตามการเติบโตของ GDP ในขณะทีอเบอร์ ดีนคาดการณ์วา่ แรงกดดันด้ านเงินเฟ้ อจะมีไม่มากในระยะเวลาอันใกล้ นี . ดังนันจึ
. งเห็นว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปตามอุปสงค์ภายในประเทศ สําหรับปั จจัยจากภายนอกนัน.
ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยในปี efwi ควบคูไ่ ปกับการชะลอการใช้ มาตรการ QE ของ ECB ลงมา อย่างไร
ก็ตามความรวดเร็ วในการปรับตัวเข้ าสูภ่ าวะปกติของธนาคารกลางต่างๆ และความชัดเจนในความตังใจของพวกเขานั
.
นยั
. งคงเป็ น
ประเด็นให้ เกิดความผันผวนในตลาดพันธบัตรซึงน่าจะช่วยสร้ างเสถียรภาพให้ กบั ตลาดพันธบัตรของไทยมากขึ .นในปี efwi
ภาพรวมตลาดเอเชีย ปี 2560 และแนวโน้ ม
ปี แห่งความมังคังของเอเชีย
ปี นี .ถือว่าเป็ นปี พิเศษสําหรับตลาดหุ้นเอเชีย ตลาดหุ้นเติบโตขึ .นอย่างมันคงแม้ ว่าจะมีการผันผวนบ้ างเป็ นครัง. คราว ดัชนี
MSCI AC Asia Pacific ex-Japan พุง่ ขึ .นไป g{% ในปี efwl ทําให้ เป็ นปี ทีสามารถสร้ างผลตอบแทนได้ สงู ทีสุดนับตังแต่
. ปี effe
เป็ นต้ นมา ความเป็ นดาวจรัสแสงของเอเชียทีได้ หวนกลับคืนมาพร้ อมกับตลาดเกิดใหม่ทีขยายตัว โดยสามารถชนะตลาดยุโรปและ
อเมริ กาซึงสร้ างผลตอบแทนได้ น้อยกว่าถึง gl%

Source: Bloomberg, December eli{
ปั จจัยหลายอย่างเหล่านี .ช่วยส่งเสริ มให้ มีการเติบโตเพิมขึ .น เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงทีดีทีสุดในรอบหลายปี อัตราเงินเฟ้ อ
ตําและนโยบายทางการเงินทัวโลกยังคงผ่อนคลายอย่างมาก ความผันผวนตําเป็ นประวัติการณ์ถึงแม้ ว่าจะเผชิญกับปั ญหาความ
ไม่แน่นอนทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) อันเนืองมาจากกรณี Brexit ประชานิยมในยุโรป ปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริ กา การอ่อนตัวลงของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ หลังจากทีแข็งแกร่งมาก่อนหน้ านันแต่
. ก็ยงั
พิสจู น์ให้ เห็นถึงปั จจัยเกื .อหนุนทีดี
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ผลประกอบการของบริ ษัททีวัดจากการเติบโตของผลกําไรต่อหุ้น (EPS) นันปรั
. บเพิมขึ .น ตลาดเอเชียยกเว้ นญี ปุ่ นอยู่
ในช่วงขาขึ .นหลังจากทีซบเซามาตลอดหกปี ทีผ่านมา ปั จจัยเกื .อหนุนทีมันคงจากการฟื น. ตัวของเศรษฐกิจทัวโลกช่วยสร้ างความ
มันใจว่าแนวโน้ มผลกําไรของตลาดในภูมิภาคจะยังคงดีอยูต่ อ่ ไปในปี efwi ถึงแม้ วา่ จะน้ อยลงไปบ้ างก็ตาม
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index’s EPS growth

Source: FactSet, MSCI, I/B/E/S, Goldman Sachs Asia-Pacific Strategy Research, 22 November 2017 Forecasts are offered as opinion and are not
reflective of potential performance. Forecasts are not guaranteed and actual events or results may differ naturally

ดาวเด่นในตลาด: จีนและภาคธุรกิจในกลุม่ เทคโนโลยี
ตลาดหุ้นของจีนเป็ นผู้นําในภูมิภาคจากข้ อมูลการเติบโตทีดูดีผนวกกับการที MSCI ตัดสินใจให้ รวมหุ้น A-shares เข้ าไป
ไว้ ในดัชนีอันทรงอิทธิ พลนี . และการเติบโตอย่างไม่หยุดหย่อนของหุ้นอินเตอร์ เน็ตของจีนได้ ช่วยผลักดันตลาดจีนแผ่นดินใหญ่
ถึงแม้ ว่าทางรัฐบาลกรุ งปั กกิงจะเพิมมาตรการเข้ มงวดต่างๆ อย่างรัดกุมและความพยายามทีจะควบคุมการใช้ เครดิตเพือซื .อหุ้น
(Leverage) ก็ตาม ราคาหุ้นของบริ ษัท Tencent และ Alibaba ซึงเป็ นยักษ์ ใหญ่ในธุรกิจอินเตอร์ เน็ตพุง่ ขึ .นเกือบ ill% ในระหว่าง
ปี จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผลกําไร บริ ษัท Tencent พุง่ นําหน้ าไปก่อนโดยมีการแตกธุรกิจออกไปในตลาดอินเตอร์ เน็ตของ
จีน มีการสร้ างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทีสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการกับการสร้ างเครื อข่ายเพือให้ บริ การ
ในหลากหลายรู ปแบบและพัฒนาการเล่นเกมส์จากทีเคยเล่นบนเครื องพีซีไปเล่นบนโทรศัพท์ มือถื อ การรวมเอาระบบนิเวศ
(Ecosystem) ทีกําลังขยายตัวเข้ ากับการสร้ าง platform เพือใช้ เป็ นเครื องมือทางการเงิน (Moneytisation) โดยอาศัยฐานผู้ใช้ งาน
ทีคาดว่าจะช่วยให้ มีรายได้ เติบโตเพิมขึ .น
ถึงแม้ วา่ บริ ษัทอินเตอร์ เน็ตยักษ์ ใหญ่ของจีนจะเป็ นทีโดดเด่น บริ ษัท Samsung Electronics (SEC) และบริ ษัท TSMC ซึง
เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตชิ .นส่วนซึงก่อตังมานานจนเป็
.
นทีรู้ จักกันดี ก็ถือว่าโดดเด่นเช่นกัน ทังสองบริ
.
ษัทดังกล่าวเป็ นผู้นําในกลุ่มในการ
สร้ างผลกําไรอย่างเป็ นกอบเป็ นกําจากความต้ องการของตลาดสําหรับชิปหน่วยความจํา (Memory Chips) ทีมีความลํ .าหน้ ามาก
ขึ .น ซึงถือเป็ นส่วนประกอบทีสําคัญในการผลิตอุปกรณ์มือถือและผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เพือตอบสนองต่อความต้ องการ
ในอนาคต ทางบริ ษัท Samsung Electronics (SEC) ได้ เพิมเงินลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ซึงโดยส่วนใหญ่เป็ นการขยายโรงงานผลิต
ชิปหน่วยความจําในขณะทีบริ ษัท TSMC กําลังจะเริ มผลิตสินค้ าจากโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ขนาด ie นิ .ว
ในเดือนพฤษภาคมซึงเร็ วกว่าแผนทีวางไว้ ถึงครึงปี แม้ วา่ จะมีความกังวลใจเมือเร็ วๆ นี .เกียวกับ semiconductor prices ซึงอาจจะ
ถูกกดดันในระยะสันจากปั
.
ญหาสินค้ าล้ นตลาด อเบอร์ ดีนเชือมันว่าพื .นฐานทีดียงั เป็ นปั จจัยสนับสนุน ความต้ องการจะเพิมขึ .นจาก
การเปลียนแปลงโครงสร้ างไปในทิศทางทีดีอาทิเช่น จากการเพิมองค์ประกอบในตัวเซมิคอนดักเตอร์ ในขันพื
. .นฐานและจากการ
อัพเกรดคุณลักษณะของฮาร์ ดแวร์ เพือให้ รองรับกับแอพพลิเคชันทีหลากหลาย ซึงผลทีได้ นนเราเชื
ั.
อว่าจะทําให้ มีอปุ สงค์เพิมขึ .นจน
แซงหน้ าอุปทานทีมี และเรามีมมุ มองทีดีตอ่ แนวโน้ มของภาคธุรกิจนี .ในระยะยาว
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สําหรั บในภูมิภาคอืนนัน. ความคาดหวังว่าจะมีการปรั บขึน. อัตราดอกเบี .ยของสหรั ฐฯ ช่วยส่งเสริ มภาคธุรกิจการเงิ น
โดยเฉพาะธนาคาร อัต ราดอกเบี ย. ที สูง ขึน. น่า จะส่งผลดี ต่อ ผู้ใ ห้ สินเชื อซึงจะได้ ป ระโยชน์ จากการกระจายตัวออกไปมากขึน.
นอกจากนี .การฟื น. ตัวของเศรษฐกิจโลกยังหมายถึงบริ ษัทต่างๆ จะรี บใช้ จ่ายเงินเพือการลงทุนซึงก็หมายถึงแนวโน้ มทีดีขึ .นของ
สถาบันการเงิน หุ้นทีอเบอร์ ดีนลงทุนไว้ ซึงอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี .ยอาทิเช่น ธนาคารในสิงค์โปร์ จะถูกยกระดับขึ .นมาเนืองจาก
คลายความกังวลเกียวกับคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) หลังจากทีลดการถือครองหุ้นในภาคธุรกิจนํ .ามันและก๊ าซลง การ
จัดอันดับหุ้นของบริ ษัทผู้ปล่อยสินเชือในสิงคโปร์ ใหม่ผนวกกับความคาดหวังทีเพิมขึ .นในการฟื น. ตัวของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศช่วยผลักดันราคาหุ้นในตลาดในประเทศให้ เพิมขึ .นเป็ นอย่างมาก
อินเดียก็ทําผลงานได้ ดีเช่นกัน แม้ ว่าการจัดเก็บภาษี สินค้ าและบริ การจะเป็ นตัวถ่วงธุรกิจและทําให้ การเติบโตชะลอลง
แต่นบั ตังแต่
. เดือนพฤศจิกายนเป็ นต้ นมา ภาษี ทีจัดเก็บกับสินค้ าและบริ การหลายรายการได้ ลดลงและน่าจะช่วยบรรเทาภาระภาษี
ขายให้ กับธุรกิจและผู้บริ โภค ขัน. ตอนต่างๆ ทีธุรกิ จขนาดเล็กจะต้ องปฏิบัติตามก็ ถูกทําให้ สะดวกง่ายดายขึน. เราคาดว่าการ
เปลียนแปลงต่างๆ เหล่านี .จะเป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจและต่อพอร์ ตการลงทุนในระยะยาว โดยจะให้ นํ .าหนักไปทีสินค้ าทีจําเป็ นต่อการ
บริ โภค (Consumer Staples) ซึงส่วนใหญ่จะได้ ประโยชน์จากอัตราภาษี ทีลดลง มาตรการปรับฐานการเงิน (Recapitalization)
ของธนาคารทีรัฐบาลเป็ นหุ้นส่วนใหญ่ (Public-Sector Banks) ของรัฐบาลทีเพิงประกาศใช้ นา่ จะช่วยส่งเสริ มให้ มีการกู้เงินเพือใช้
ในการลงทุนและเพือการบริ โภคภายในประเทศ
อเบอร์ ดีนยังถือครองหุ้นของบริ ษัททีโดดเด่น
หุ้นจะยังคงขึ .นต่อไปอีกหรื อไม่?
หลังจากผ่านพ้ นปี แห่งความมังคังไปแล้ ว จะมีความรู้ สึกว่าตลาดหุ้นอาจจะถึงเวลาถอยกลับมา ประเด็นหนึงก็คือภูมิ
รัฐศาสตร์ ซึงอาจจะทําให้ ตลาดเกิดความไม่มนคง
ั สาเหตุอืนอาทิเช่น การชักนําของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพือให้ สภาวะตลาด
การเงินทัวโลกเกิดความตึงตัวหรื ออาจจะหมดรอบการเติบโตไปอย่างทันทีทนั ใดและจากอัตราเงินเฟ้ อทีตํา อย่างไรก็ตามสิงต่างๆ
เหล่านี .ดูเหมือนจะเป็ นเรื องเล็กน้ อยทีจะมีผลกระทบต่อตลาด
นโยบายการเงินทัวโลกยังคงผ่อนคลายถึงแม้ วา่ ธนาคารกลางหลายแห่งจะยกเว้ นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ ว ผู้ที
กําหนดนโยบายส่วนใหญ่ยงั คงระแวดระวังต่อความเสียงในการใช้ มาตรการทีกวดขันทีรวดเร็ วจนเกินไป และดูเหมือนจะใช้ วิธีการ
แบบค่อยเป็ นค่อยไปเพือไม่ให้ ตลาดแตกตืน
เศรษฐกิจโลกกําลังเติบโตด้ วยอัตราทีเหมาะสม โดยคาดว่าภูมิภาคเอเชียจะยังคงมีสว่ นช่วยขับเคลือนการเติบโตทัวโลก
ทีสําคัญกว่านันคื
. อจีนยังไม่หยุดโตและยังได้ หลีกเลียงวิกฤตการณ์ทางการเงินตามทีหลายคนเป็ นห่วง ประธานาธิบดีสี จิ .นผิง
หลังจากทีได้ รวบอํานาจมาจากการประชุมพรรคในเดือนตุลาคมได้ สง่ สัญญาณว่าจะทําการแก้ ปัญหาความเสียงทางการเงินให้
มากขึ .นกว่าเดิมอาทิเช่น การแก้ ปัญหาหนี .ทังระบบ
.
เราคาดว่าจะมีการมุ่งเน้ นไปทีการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพมากยิงขึ .นซึงเป็ นการ
ปฏิรูปในฝั งของอุปทานเพือให้ เกิดความมันใจถึงเสถียรภาพและเพือให้ ความมังคังถูกกระจายออกไปอย่างทัวถึง
อย่างไรก็ตามการแผ่ขยายเทคโนโลยีดิจิตอลไปยัง Artificial Intelligence, Cloud Computing และ Internet of Things
รวมทังการผลั
.
กดันให้ หนั มาใช้ พลังงานไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมรถยนต์ กําลังทําให้ เกิดระบบอุตสาหกรรมไร้ ขีดจํากัดและสร้ างโอกาส
ใหม่ๆ ให้ เกิดขึ .น โดยในเอเชียมีประชากรชันกลางเพิ
.
มขึ .นและรวมทังเยาวชนชั
.
นกลาง
.
จึงอยูใ่ นตําแหน่งทีดีทีจะได้ รับประโยชน์จาก
กระแสนิยมเหล่านี . ผู้บริ โภครุ่ นเยาว์ซึงเป็ นคนรุ่ นใหม่เหล่านี .มีกําลังซื .อเพิมขึ .นและอยู่ในโลกดิจิตอลอันซับซ้ อนไม่เพียงแต่จะเป็ น
เชื .อไฟทีช่วยโหมกระแสการบริ โภคให้ เติบโตแต่ยงั เปลียนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคให้ เปลียนไปจากเดิม

©2018 Aberdeen Standard Investment

ถ้ ามองในระดับ บริ ษั ท ปั จจั ย พื น. ฐานอยู่ ใ นเกณฑ์ ที ดี กํ า ไรอยู่ ใ นช่ ว งขาขึ น. จากยอดขายที เพิ มขึ น. ในภาพรวม
(Consensus) ได้ ประมาณการเติบโตของกําไรต่อหุ้น (Earnings Per Share)ในเอเชียยกเว้ นญีปุ่ นไว้ ระหว่าง 12% และ 15% ในปี
2561 ต่อเนืองจากการเติบโตในปี 2560 ทีประมาณ 20% มูลค่าตามอัตราส่วนราคาต่อผลกํ าไร (Price-to-Earnings) อยู่ที
ประมาณ 16 เท่าซึงดูเหมาะสมและยังคงมีสว่ นลดหากเปรี ยบเทียบกับตลาดทีพัฒนาแล้ ว
ในขณะทีสถานการณ์ปัจจุบนั ยังคงถูกมองว่าหุ้นจะปรับขึ .นต่อไป อเบอร์ ดีนคาดว่าอัตราผลตอบแทนในปี 2561 จะอยู่ใน
ระดับปานกลางหลังจากทีทํากําไรอย่างโดดเด่นเมือปี ทีแล้ ว
ภาพรวมตลาดตราสารทุนของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2560 และแนวโน้ ม
ตลาดเกิดใหม่ปรับขึ .นมาในไตรมาสทีสีจนถึงปลายปี อย่างเต็มไปด้ วยความหวัง กําไรทีดีของบริ ษัทต่างๆ ราคานํ .ามันที
เพิมขึ .นและและการปฏิรูปด้ านภาษี ของสหรัฐฯ ส่งผลดีมากกว่าผลกระทบจากมาตรการทางการเงินทีเข้ มงวดขึ .นและกระแสการทํา
กําไรจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ยังคงอ่อนค่าลงเมือเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ ในตลาดเกิดใหม่
ถึงแม้ วา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยในเดือนธันวาคมก็ตาม
ในประเทศจี น รั ฐ บาลกรุ ง ปั ก กิ งยัง คงลดความเสียงทางการเงิ น ด้ ว ยออกกฎระเบี ย บที เข้ ม งวดในการลงทุน จาก
ต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ทีเกียวกับการบริ หารจัดการสินทรัพย์แต่ลดข้ อจํากัดในการครอบครองกิจการของชาวต่างชาติซึงได้ แก่
บริ ษัทการเงินบางแห่งซึงช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมนี . วมทังบริ
. ษัท AIA อย่างไรก็ตามหุ้นอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับแรงกดดันจากการ
ชะลอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และราคาบ้ านใหม่ ส่วนในอินเดีย ความเชือมันได้ รับแรงหนุนจากแผนการของรัฐบาลในการ
ปรับฐานเงินทุนใหม่ (Recapitalization) โดยธนาคารของรัฐ, การลดอัตราภาษี สินค้ าและบริ การให้ กบั สินค้ าและบริ การจํานวน
หลากหลายรายการและจากการได้ รับชัยชนะจากการเลือกตังของพรรครั
.
ฐบาลในรัฐทีสําคัญ สําหรับส่วนอืนในเอเชียนัน. ภาวะ
ความตึงเครี ยดกับจีนทีผ่อนคลายลงและผลประกอบการรายไตรมาสทีดีของบริ ษัท Samsung electronics ซึงมีสว่ นสําคัญต่อ
ตัวเลขดัชนีช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นของเกาหลีให้ ปรับตัวเพิมขึ .นในขณะทีธนาคารกลางมีการปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยเพือไม่ให้ เกิด
ภาวะเศรษฐกิจทีร้ อนแรงจนเกินไป
สําหรับตลาดในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา (EMEA) ตลาดหุ้นในแอฟริ กาใต้ และค่าเงินแรนด์ปรั บ
เพิมขึ .นจากความคาดหวังในแง่ดีทีจะได้ เห็นนาย Cyril Ramaphosa เป็ นผู้นําคนใหม่ของพรรคสมัชชาแห่งชาติแอฟริ กา (ANC
Party) ซึงเป็ นพรรครัฐบาลเพือจะได้ ทําการปฏิรูปให้ สําเร็ จเพือกระตุ้นให้ ประเทศเติบโตต่อไป ธนาคารกลางของรัสเซียปรับลด
อัตราดอกเบี .ยขันตํ
. า (Benchmark Rate) ลงสองครัง. ภายในเวลา g เดือนเนืองจากอัตราเงินเฟ้ อปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง
เศรษฐกิจในยุโรปตอนกลางรวมถึงโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กยังคงมีโมเมนตัมทางเศรษฐกิจในเชิงบวก ในขณะทีตลาดหุ้นตุรกี
โดยเบื .องต้ นได้ รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ กบั สหรัฐฯ ทียําแย่ลงก่อนทีจะฟื น. ตัวขึ .นจากการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที
สามอันเนืองมาจากการใช้ จ่ายในภาคครัวเรื อนและการลงทุนทีเพิมขึ .น
ความไม่แน่นอนทางการเมืองกลายเป็ นอุปสรรคสําหรับประเทศในลาตินอเมริ กา ตลาดหุ้นเม็กซิโกถูกรบกวนจากความ
ตึงเครี ยดทีเพิมขึ .นจากการเจรจารอบใหม่ในข้ อตกลงการค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ (North American Free Trade Agreement) และ
กลัวว่าการลดภาษี ของสหรัฐฯ อาจบันทอนความน่าสนใจในฐานะประเทศเป้าหมายทีจะลงทุนอีกต่อไป หุ้นบราซิลสร้ างความ
ผิดหวังจากข้ อสงสัยว่าเมือไรทางฝ่ ายทีมีหน้ าทีร่างกฎหมายจะอนุมตั ิกฎหมายปฏิรูปเงินบํานาญ ซึงนับว่าสําคัญถึงแม้ ว่าธนาคาร
กลางจะยังคงลดอัตราดอกเบี .ยอย่างต่อเนืองในขณะทีเศรษฐกิจขยายตัวเป็ นไตรมาสทีสามติดต่อกัน ชิลีกลับแตกต่างโดยตลาด
ปรั บตัวขึ .นจากราคาทองแดงทีเพิมขึน. และการเลือกตังซึ
. งได้ นาย Sebastian Pinera ทีดูจะเข้ าใจธุรกิ จเป็ นอย่างดีมาเป็ น
ประธานาธิบดี
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หลังจากผ่านช่วงปี อันสดใสมาแล้ ว ตลาดเกิดใหม่นา่ จะยังคงได้ แรงหนุนจากการเติบโตอย่างมันคงและความคาดหวังว่า
ผลประกอบการจะดีขึ .นในปี efwi อย่างไรก็ตามความเสียงหลายประการอาจเป็ นอุปสรรคต่อความท้ าทายในระยะสัน. การปฏิรูป
ภาษี ของสหรัฐฯ ทีผ่านมา หรื อจากการปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยทีเร็ วเกินคาด อาจทําให้ เงินดอลลาร์ แข็งค่าขึ .นและทําให้ มีเงินทุนไหล
ออกจากสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็ นอีกหนึงความวิตกกังวลเนืองจากการเลือกตังในตลาดหลั
.
กๆ
อาจเพิมความผันผวนและทําให้ ความเชือมันลดลง การปรับลดอันดับความน่าเชือถือของรัฐและบริ ษัททีออกมาล่าสุดยังสะท้ อนถึง
ความกังวลเกียวกับระดับหนี .สินทีเพิมขึ .น อาจกล่าวได้ วา่ ประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) ยังคงพยุงตัวอยู่ได้ จากการกระจายการ
เติบโตไปทัวโลกและอัตราเงินเฟ้ อทีอยูใ่ นระดับปานกลาง บราซิลและรัสเซียดูเหมือนจะฟื น. ตัวดีขึ .นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อน
หน้ านัน. ในขณะทีอินเดียน่าจะฟื น. ตัวจากความอ่อนแอชัวครัง. คราว ปั จจัยเหล่านี .พร้ อมกับความพยายามของบริ ษัทต่างๆ ทีจัดให้ มี
การจัดสรรเงินทุนและปรับมาร์ จิ .นให้ ดีขึ .นน่าจะช่วยสนับสนุนผลตอบแทนให้ สงู ขึ .น
ปั จจัยทางโครงสร้ าง (Structural Factors) ในระยะยาวก็ดเู หมือนจะเอื .อประโยชน์ให้ ด้วยเช่นกัน จํานวนชนชันกลางที
.
เพิมขึ .นพร้ อมกับระดับรายได้ ในโลกทีกําลังพัฒนาทีเพิมขึ .นน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภคและบริ ษัทการเงินต่างๆ หุ้นบางตัวทีถือ
ครองอยูน่ า่ จะอยูใ่ นฐานะทีจะได้ ประโยชน์จากจังหวะความเป็ นไปตามโลกใหม่รวมทังการขยายตั
.
วไปตามกระแสนิยมในโลกของ
เทคโนโลยี อาทิเช่น Cloud Computing และ Internet of Things หรื อการหันไปใช้ พลังงานไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นต้ น
กล่าวโดยรวมแล้ วอนาคตดูจะสดใส แต่อเบอร์ ดีนยังคงยึดมันในปรัชญาการลงทุน โดยการมองหาบริ ษัททีมีการจัดการที
ดีและมีพื .นฐานทีมันคงและติดตามบริ ษัทเหล่านันอย่
. างสมําเสมอเพือให้ มนใจว่
ั าเราจะมีพอร์ ตการลงทุนทีมีคณ
ุ ภาพ
ภาพรวมตลาดตราสารหนีข, องกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ปี 2560 และแนวโน้ ม
ตราสารหนีใ. นตลาดเกิ ดใหม่ (EMD) คงจะยังได้ รั บแรงหนุนจากแนวโน้ มการเติบโตทีดีขึน. ความสมดุลภายนอก
(External Balances) ทีแข็งแกร่งขึ .น ความเสียงของอัตราเงินเฟ้ อทีตําและจากภาวะทีอัตราดอกเบี .ยยังคงอยู่ในระดับตําทัวโลกใน
ปี efwi ถึงแม้ วา่ บางประเทศมีมลู ค่าตราสารหนี . (Valuation) ทีสูงตลอดหลายปี ทีผ่านมา แต่อเบอร์ ดีนเชือว่าตราสารหนี .ทีเป็ นสกุล
เงินหลักๆ (Hard Currency) และตราสารหนี .ทีเป็ นสกุลเงินท้ องถินยังคงน่าสนใจในแง่ผลสัมบูรณ์ (Absolute) และผลเปรี ยบเทียบ
(Relative) พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหลักจะมีสว่ นต่างของอัตราผลตอบแทน (Spread) แคบลงมาอยู่ที l.f%ในปี efwl ผลักดัน
ให้ ดชั นี JPMorgan EMBI Global Diversified Index ตํากว่าระดับ +gll อย่างไรก็ตาม ปี eli{ ยังมีส่วนต่างของอัตรา
ผลตอบแทน (Spread) ณ ระดับ l.gf – l.kl% ทีมากกว่าตังแต่
. ปี effw
อเบอร์ ดีนคาดการณ์วา่ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน (Spread) นี .จะปรับแคบลงในปี efwi ซึงสะท้ อนถึงปั จจัยพื .นฐาน
ทีสนับสนุนตลาดเกิดใหม่ (EM) และแนวโน้ มการเติบโตทัวโลกอย่างมันคง หนี .ทีเป็ นสกุลเงินท้ องถินน่าจะยังคงได้ ประโยชน์จาก
ปั จจัยภายนอกทีดีขึ .น ได้ แก่ ความเสียงจากอัตราเงินเฟ้ อทีตํา อัตราดอกเบี .ยแท้ จริ งทียังคงอยู่ในระดับทีสูงและยังมีความน่าสนใจ
ในการถือครองอยู่ อีกทังค่
. าเงินของตลาดเกิดใหม่ยงั คงอ่อนค่าลงเมือเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ในระยะยาว
สําหรับตราสารหนี .ต่างประเทศ (External Debt) อเบอร์ ดีนจับตาไปทีอาร์ เจนตินาเนืองจากการมีแนวโน้ มเครดิตทีดีขึ .น
โดยคาดว่าการเติบโตจะเพิมขึ .น ในขณะทีอัตราเงินเฟ้ อจะเริ มลดลงในปี efwi ซึงเป็ นโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี .ย อเบอร์
ดีนเชือว่าส่วนต่าง (Spread) ของอัตราดอกเบี .ยในอาร์ เจนตินาจะยังคงมีไม่มากเมือเทียบกับประเทศบราซิล และประเทศเพือน
บ้ า นในภูมิ ภาคเดีย วกัน อาทิเ ช่ น สาธารณรั ฐ โดมินิ กัน และฮอนดูรัส แม้ ก ารปรั บ เปลียนนโยบายที เชื องช้ า เป็ นจุด อ่อนของ
อาร์ เจนตินา แต่อย่างไรก็ตาม เราคงจะเห็นแนวโน้ มการออกตราสารหนี .ใหม่ทีเพิมขึ .นอย่างมากในระยะหลายปี ต่อจากนี . อเบอร์ ดีน
ให้ นํ .าหนักการลงทุนทีน้ อย(underweight)ในประเทศเม็กซิโก โดยได้ ลดสัดส่วนในบริ ษัทนํา. มันของรั ฐลงเมือเร็ วๆนี . เนืองจาก
แนวโน้ มทีดูจะไม่ดีนกั จากการทีนาย Andrés Manuel López Obrador (เป็ นทีรู้จกั ในนาม AMLO) ซึงมีท่าทีไม่เป็ นมิตรกับตลาด
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ทีสามารถชนะการเลือกตังเป็
. นประเป็ นประธานาธิบดีจากการเลือกตังในเดื
.
อนกรกฎาคม เรามองว่าในระยะยาวตุรกียงั น่าสนใจ
เมือเทียบกับแอฟริ กาใต้ ซงไม่
ึ ได้ ให้ นํ .าหนักมากนัก แม้ วา่ จะมีพื .นฐานเครดิตทีดีกว่านี .ในอดีต ในขณะทีฝั งเอเชียมีการเปลียนแปลง
เล็กน้ อย เนืองจากพันธบัตรระดับน่าลงทุน (Investment Grade) ยังคงแพงอยู่ ส่วนตลาดได้ รับรู้ ราคา (Priced In) ของประเทศ
มองโกเลียไปแล้ ว หลังจากได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ส่วนปากีสถานก็เผชิญกับปั ญหาทางด้ าน
ปั จจัยพื .นฐาน
แม้ วา่ เรายังคงมองหาทางเลือกในบางประเทศ อาทิเช่น เอกวาดอร์ , เอลซัลวาดอร์ , จอร์ เจีย, กานาและแซมเบีย แต่มลู ค่า
ของตลาดชายขอบ (Frontier Markets) ยังคงแข็งแกร่ งในบางประเทศ และประเทศทีออกตราสารหนี .ในตลาดแรก (Primary
Market) ส่วนใหญ่มาจากอาร์ เจนตินา, อินโดนีเซียและกลุม่ ประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) แม้ วา่ ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์
และคูเวตไม่ได้ ถกู จัดให้ เข้ าเป็ นส่วนหนึงของดัชนีตลาดเกิดใหม่ (EM) แต่อาจจะไม่มีผลกระทบต่อนักลงทุนทีอ้ างอิงดัชนีมากนัก
ประเทศอียิปต์ถกู คาดการณ์วา่ จะเป็ นประเทศในตลาดชายขอบทีออกตราสารหนี .มากทีสุดตามมาด้ วยไนจีเรี ย เอกวาดอร์ เคนย่า
และกานาจะกลับมาในตลาด ขณะทีแองโกลาก็เป็ นอีกหนึงประเทศทีมีศกั ยภาพในการออกตราสารหนี . ส่วนกรณีเวเนซุเอลาถือ
เป็ นกรณี พิเศษเนืองจากระดับเครดิตมีความเสียงเพิมขึน. ในปี efwi การทีรั ฐบาลและบริ ษัทนํา. มันของรัฐชํ าระอัตราดอกเบีย.
(Coupon) และจ่ายคืนเงินต้ นล่าช้ าในไตรมาสทีสี แต่พวกเขาก็ยงั พยายามชําระหนี .ยู่ เราคิดว่ายังมีความเสียงในเรื องทีพวกเขา
อาจต้ องการปรับโครงสร้ างหนี .ของเวเนซุเอลาในปี หน้ า เนืองจากจํานวนเงินทีมหาศาลถึง m.f พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯทีจะครบ
กํ าหนดชํ า ระในปี efwi ถื อ เป็ นภาระหลักของรั ฐ บาล ส่วนเหตุผ ลที ยังคงสถานการณ์ เป็ นบริ ษั ทนํ า. มันแห่งชาติ เวเนซุเ อลา
(PDVSA) ก็คือหากบริ ษัทล้ มละลาย อาจส่งผลให้ ภาคธุรกิจนํ .ามันต้ องหยุดชะงัก ซึงอาจนําไปสูค่ วามตกตําของรัฐบาล Chavista
ขณะทียังมีความเสียงขาลง (Downside Risk) ของการผิดนัดชําระหนี . แต่อเบอร์ ดีนยังเชือว่าอัตราการกู้คืน (Recovery Value) จะ
สูงกว่าราคาพันธบัตรในขณะนี .ซึงตําอยูใ่ นระดับ l.e%
ในส่วนของหนี .ในประเทศ (Local Debt) นัน. อเบอร์ ดีนมองว่าประเทศบราซิลยังมีมลู ค่าทีดี ซึงยังคงมีโครงสร้ างทังอั
. ตรา
ดอกเบี .ยและสกุลเงินทีดีในระยะยาว แม้ วา่ ความเสียงในการเลือกตังอาจส่
.
งผลต่อการมูลค่า (Valuation) ในช่วงก่อนการโหวตใน
เดือนตุลาคมแต่การเติบโตกําลังฟื น. ตัว, อัตราเงินเฟ้ ออยู่ตํากว่าเป้าหมายและบราซิลให้ อตั ราดอกเบี .ยทีแท้ จริ ง(Real Rates) สูง
ทีสุดในตลาดเกิดใหม่หลักๆ ซึงจะช่วยลดความเสียงขาลง (Downside Risk) เรายังมองอาร์ เจนตินาเนืองจากมันเป็ นฐานสําหรับ
อัตราดอกเบี .ยซื .อคืน (Repo Rate) ซึงตอนนี .อยู่ที em.{f% หลังจากทีธนาคารกลางปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ย efl bps หลังการ
เลือกตังกลางสมั
.
ย (Mid-term Election) เมือเดือนตุลาคม ตุรกีอาจมีโอกาสใช้ เทคนิคบางอย่าง เนืองจากมีอตั ราดอกเบี .ย Nominal
Rate สูงทีสุดของดัชนีท้องถิน แต่ยงั คงมีเรื องทีถูกทําให้ เครดิตเสียหายในอดีตกับแอฟริ กาใต้ ทียังค้ างคาอยู่ ซึงเห็นได้ จาก Moody
ได้ ลดอันดับเครดิตจากการเป็ น investment-grade ratings ไปเมือต้ นปี efwi ส่วนรัสเซียและอินโดนีเซีย อเบอร์ ดีนให้ นํ .าหนักการ
ลงทุนทีมากอยูแ่ ล้ ว สาเหตุจากอัตราดอกเบี .ยทีแท้ จริ งยังคงน่าสนใจ ขณะทีอินเดียมีความน่าสนใจในการถือครองเนืองจากมีความ
ผันผวนในสกุลเงินตํา
ส่วนความเสียงในเม็กซิโกเรายังคงต้ องรอดูความคืบหน้ าจากการเจรจารอบใหม่ของข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ
(NAFTA) และการเลือกตังในเดื
.
อนกรกฎาคม ประเทศโคลอมเบีย, ไทยและกลุม่ ประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
(CEE) เป็ นประเทศทีเราให้ นํ .าหนักการลงทุนทีน้ อย(underweight) สําหรับในตลาดชายขอบ (Frontier Market) เรายังคงเห็นมูล
ค่าทีดีในประเทศอียิปต์, กานาและศรี ลงั กา เกิดความเสียงขาลง (Downside Risk) สําหรับสกุลเงินในประเทศในช่วงไตรมาสที
สามผ่านเงินตราต่างประเทศ เนืองจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ .นเมือเทียบกับสกุลเงินหลักของโลกรวมทังสกุ
. ลเงินในตลาด
เกิดใหม่ เรายังคงเชือว่า ดอลลาร์ สหรัฐฯ อาจแข็งค่าในช่วงสันๆ
. ของปี efwi แต่การเติบโตของตลาดเกิดใหม่และการเติบโตทัวโลก
น่าจะยังช่วยให้ ความเสียงอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ (Risk Appetite) ซึงโดยรวมแล้ วถือเป็ นผลดีต่อประเทศเกิดใหม่ซึงให้ อตั รา
ผลตอบแทนทีสูงกว่า
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หรับบริ ษัทต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่นนั . ยังคงมีรายได้ ทีแข็งแกร่งและการเติบโตของรายได้ ตลอดทัวทังภู
. มิภาคและในภาค
ธุรกิจต่างๆ มีสว่ นทําให้ เกิดการฟื น. ตัวในปั จจัยพื .นฐานทีแข็งแกร่ งตลอดปี efwl และเราคาดว่าแนวโน้ มนี .จะยังคงเป็ นไปอย่าง
ต่อเนืองจนถึงปี efwi หากว่าปั จจัยมหภาคยังคงดีอยูเ่ ช่นปั จจุบนั หากมองในแง่ภมู ิภาคแล้ ว ลาตินอเมริ กามีศกั ยภาพการพัฒนา
ปั จจัยพื .นฐานทีแข็งแกร่งทีสุด แต่มีบางประเทศทีจะต้ องระมัดระวังในเรื องทีกระทบต่อจิตใจของคนโดยเฉพาะอย่างยิงในตุรกีและ
ตะวันออกกลาง ในขณะทีเอเชียจะต้ องคอยติดตามจับตาระดับการออกตราสารหนี .ทีเพิมขึ .นอย่างระมัดระวังและการเติบโตทีชะลอ
ตัวลงของจีน เรายังคงเชือมันในสินทรัพย์ทีมีและรักษาระดับการลงทุนไม่ให้ นํ .าหนักทีอาจเกิดความเสียงมากจนเกินไป
ในมุมมองของอเบอร์ ดีน ความเสียงสําคัญสําหรับตราสารหนี .ในตลาดเกิดใหม่ในปี efwi มาจากนโยบายของสหรัฐฯ,
การเติบโตของจีนและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ หากพิจารณาความเสียงอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ ว จะพบว่าการเพิมขึ .นอย่างรวดเร็ วของ
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ il ปี ทีเกิดจากเปลียนแปลงในอัตราเงินเฟ้ ออาจกระตุ้นให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) หันมาใช้ นโยบายทีเข้ มงวดมากขึ .น Fed ได้ สง่ สัญญาณการคาดการณ์การปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยในตลาดอย่างระมัดระวัง
โดยจะปรับขึ .นปี ละสามครัง. ในปี efwi และ efwe การปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยสามครัง. และอัตราดอกเบี .ยพันธบัตรสหรัฐฯ ทีอัตรา
ผลตอบแทนระยะสันเพิ
. มขึ .นเร็ วกว่าระยะยาว (Bear Flattening) เมือปี efwl กลับไม่ได้ มีผลกระทบในทางลบต่อตราสารหนี .ใน
ตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ในขณะทีอัตราผลตอบแทนประเภทระยะยาวคงทีเนืองจากความเสียงจากอัตราเงินเฟ้ ออยู่ในระดับ
ตํา อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร il ปี ก็ยงั คงตํากว่าค่าเฉลียของประเภท il ปี ซึงอยู่ที e.{% ในปี efwl อเบอร์ ดีนเชือว่าอัตรา
ผลตอบแทนประเภท il ปี คงจะไม่ปรับขึ .นอย่างรวดเร็ วถ้ าหากไม่มีเงินเฟ้ อจากการเพิมค่าจ้ างแรงงาน อย่างไรก็ตาม ถ้ าหากมีการ
ปรับตัวขึ .นจริ งก็จะส่งผลต่อส่วนต่าง (Spread) และมูลค่า (Valuation) ของตราสารหนี .ในตลาดเกิดใหม่ สิงนี .เคยเกิดขึ .นในช่วงปี
effw ในกรณี Taper Tantrum แต่ตลาดเกิดใหม่อยู่สถานการณ์ทีดีกว่าในการตอบสนอง หากมีเหตุการณ์เทขายสินทรัพย์เสียง
(Risk-off) เกิดขึ .นซํ .า เพราะจากสกุลเงินและบัญชีเดินสะพัดของตลาดเกิดใหม่ได้ ถกู ปรับปรุงไว้ แล้ ว และทีสําคัญกว่าก็คือ แนวโน้ ม
การเติบโตของตลาดเกิดใหม่และทัวโลกดูจะสดใสกว่าในช่วงปี effw-effm ในเรื องของการผ่านร่ างกฎหมายลดภาษี ของสหรัฐฯ
อาจเป็ นความเสียงอีกประการหนึงสําหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หากส่งผลให้ เกิดการเติบโตทีสูงขึ .นอย่างมาก ซึงจะส่งผลให้ การ
คาดการณ์เงินเฟ้ อเพิมขึ .น การลงฉันทามติ (Consensus) มีความเห็นว่าผลกระทบต่อการเติบโตของสหรัฐฯจะถูกจํากัด ซึงอธิบาย
ว่าทําไมตลาดไม่ดีและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐฯก็ไม่เปลียนแปลง เราเชือว่าการเติบโตของจีนจะ
ชะลอตัวลงในปี efwi เนืองจากภาคอสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญของการลงทุน กําลังชะลอตัวลงในขณะทีการเติบโตของ
สินเชือยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่เราคาดว่าทางการจะสามารถตอบสนองได้ อย่างรวดเร็ วเมือมีความจําเป็ น เช่นเดียวกับทีเคยทําในปี
effm ในขณะทีราคาสินค้ าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะโลหะมีความเกียวโยงกับจีนอย่างแท้ จริ ง ดังนันจึ
. งมีความเสียงทีจะเกิดการขายทิ .ง
หากดัชนีการเติบโตไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้ ราคานํ .ามันเป็ นตัวชี .วัดทีสําคัญอีกตัวหนึงสําหรับความเสียงทียอมรับได้ (Risk
Appetite) และราคาได้ เพิมสูงขึ .นต่อเนืองจากความพยายามแทรกแซงราคาขององค์การกลุม่ ประเทศผู้สง่ นํ .ามันออก (OPEC) ซึง
ราคานํ .ามันน่าจะยังคงสูงอยูจ่ นกว่าจะมีการประชุมร่วมกันอีกครัง. ในช่วงกลางปี efwi นอกจากความเสียงสามประการหลักนี .แล้ ว
ความตึงเครี ยดในคาบสมุทรเกาหลีก็เป็ นความเสียงอีกอย่างหนึงซึงมีผลต่อการให้ นํ .าหนักในสินทรั พย์ในตลาดเกิดใหม่ ส่วน
สําหรับ Bitcoin นันเราค่
.
อยกล่าวถึงต่อไป
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ภาพรวมตลาดตราสารทุนทั0วโลก ปี 2560 และแนวโน้ ม
ตราสารทุนในตลาดโลกมีเสถียรภาพในเดือนธันวาคม ในสหรัฐอเมริ กานันความเชื
.
อมันของผู้บริ โภคลดลงจากความ
กังวลเกียวกับแนวโน้ มเศรษฐกิจ ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติได้ อนุมตั ิการลดภาษี นิติบคุ คลและสนับสนุนให้ บริ ษัทอเมริ กันนําผลกําไรจาก
ภายนอกกลับเข้ าประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ย l.ef% ชี .ให้ เห็นเป็ นนัยว่าจะมีการเข้ มงวดกับตลาดแรงงาน
ต่อไปแม้ วา่ อัตราเงินเฟ้ อจะตํากว่าเป้าหมายที e%
ในยุโรปการลงทุนและการส่งออกนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจทีสูงกว่าในไตรมาสทีสาม เจ้ าหน้ าที (Regulators)
เสนอให้ แต่งตังรั
. ฐมนตรี แห่งยุโรป (European Minister) เพือกํากับดูแลกองทุนเพือเสถียรภาพทางการเงิน (Monetary Fund) ซึง
สามารถนําไปเป็ นแหล่งเงินทุนสุดท้ ายทีจะปล่อยกู้เมือเกิดวิกฤตการณ์ขึ .นกับธนาคารได้ ฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติยงั คงขยายระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิตามกฎ MiFID II ซึงนับว่าสําคัญยิงและช่วยผ่อนคลายความกังวลให้ กบั สถาบันการเงินต่างๆ
ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ การเติบโตของเศรษฐกิจขยายตัวเร็ วเกินคาดและอัตราเงินเฟ้ อและค่าจ้ างทีสูงขึ .นเป็ นตัว
ขัดขวางการใช้ จ่ายเพือการบริ โภค ร่ างกฏหมายเพือถอนตัวออกจาก Brexit ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและนักการเมืองในพรรค
รัฐบาลทีไม่เห็นด้ วยก็พยายามทีจะเข้ าไปมีบทบาทในรัฐสภาเพือให้ มีสว่ นร่วมมากขึ .นซึงอาจทําให้ วนั ทีจะได้ ออกจาก Brexit ล่าช้ า
ออกไป
สําหรับภายในเอเชีย การฟื น. ตัวทีแข็งแกร่ งทัวโลกช่วยหนุนเศรษฐกิจของจีน อย่างไรก็ตามปริ มาณสต๊ อกนํ .ามันดิบของ
สหรั ฐ ฯ ที ลดน้ อ ยลงไปผนวกกับการปิ ดท่อส่งนํ า. มัน หลักในทะเลเหนื อยิ งทํ า ให้ สถานการณ์ แ ย่ลงซึงกลายเป็ นช่ว ยให้ ราคา
นํ .ามันดิบเบรนท์ (Brent Crude) ปรับเพิมขึ .น
ตราสารทุนของญีปุ่ นมีความคืบหน้ าจากความคาดหมายทีเห็นว่ารายได้ ของบริ ษัทต่างๆ จะดีขึ .น ส่วนในประเทศจีน นัก
ลงทุนเกิดความวิตกจากการทีทางการพยายามแก้ ปัญหาเรื องความสามารถในการชําระหนี .สิน (leverage) ในขณะทีมีการคาดว่า
อุปสงค์ของแร่เหล็กในจีนแผ่นดินใหญ่จะอ่อนตัวลงซึงจะกระทบต่อการเติบโตของบริ ษัทเหมืองแร่ตา่ งๆ
หุ้นเทคโนโลยีในปรับตัวขึ .นแต่เกิดการสะดุดเนืองจากนักลงทุนขายทํากําไรหรื อเปลียนไปลงทุนในภาคธุรกิจอืนทีสามารถ
ทํากําไรได้ จากอัตราดอกเบี .ยทีสูงขึ .น อาทิเช่น ธนาคาร หุ้นพลังงานขยับสูงขึ .นมากจากราคานํ .ามันทีเริ มคงตัวและจากสาเหตุหลัก
คือการขยายระยะเวลาในการลดกําลังการผลิตทีนําโดย OPEC
ตลาดทัวโลกทําผลงานได้ ดีในปี efwl ดัชนี MSCI AC World ปรับเพิมขึ .นมากกว่า ee% นับจากต้ นปี มาและน่าจะยังมี
โมเมนตัมเพียงพอทีจะไปถึงปี หน้ าได้ เศรษฐกิจทัวโลกยังอยู่ในช่วงขาขึ .นซึงน่าจะช่วยให้ บริ ษัทต่างๆ มีผลกําไรทีดีซึงจะนําไปสู่
ราคาหุ้นทีสูงขึ .น อย่างไรก็ตามยังมีความเสียงในบางเรื องเช่น ปั ญหาจากการเจรจาในกรณีของ Brexit หรื อจากการเริ มปรั บ
นโยบายทางการเงินให้ เข้ าสูภ่ าวะปกติของประเทศพัฒนาแล้ วทัวโลก ดังนันเพื
. อปกป้องภาวะการลงทุนทีมีการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว เราจึงยังคงยึดมันต่อแผนการลงทุนระยะยาวซึงมุง่ เน้ นไปทีพื .นฐาน, การวิเคราะห์พื .นฐานของรูปแบบของธุรกิจ (Business
Models) และราคา (Valuations)
ราคาหุ้นในตลาดการเงินทีสําคัญหลายแห่งปรับขึ .นอย่างต่อเนืองและน่าจะยังมีแรงทีจะเติบโตได้ ต่อไปในปี ใหม่นี . คาด
กันว่าการปฏิรูปทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กาจะได้ เห็นบริ ษัทต่างๆ ซื .อสินทรัพย์กลับมาหลังจากผ่านพ้ นช่วงเวลาแห่งความเงียบเหงา
จากระดับหนี .สินทีเพิมขึ .น อย่างไรก็ตามภาวะแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจยังคงเปลียนแปลงตลอดเวลา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในช่วงเริ มต้ น การเจรจากรณี Brexit ยังคงเป็ นไปอย่างทุลกั ทุเลและการเลือกหาผู้นําทางการเมืองในประเทศ
ตะวันตกดูเหมือนจะยังไม่ลงตัว ธนาคารกลางต่างๆ ยังคงพิจารณาหาวิธีปรับขึ .นอัตราดอกเบี .ยท่ามกลางเงินเฟ้ อทีตํา เพือรับมือกับ
ภาวการณ์ทียังมีความผันผวน อเบอร์ ดีนจึงยังคงยึดมันต่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื .นฐานในแง่ของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business
Models) และราคา (Valuations) นอกจากนันยั
. งหมันตรวจสอบดูแลการลงทุนและดูแนวโน้ มการลงทุนในระยะยาว โดยมีพอร์ ต

©2018 Aberdeen Standard Investment

การลงทุนทีประกอบด้ วยหุ้นของบริ ษัททีมีความสามารถในการบริ หารงาน มีการประกอบการทีแข็งแกร่ งและมีโอกาสทีจะสร้ าง
รายได้ ทีเติบโตอย่างแท้ จริ ง
สุดท้ ายนี .บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ใคร่ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ ให้ ความไว้ วางใจ
เลือกบริ ษัทเป็ นผู้จดั การการลงทุนของท่านตลอดมา บริ ษัทหวังเป็ นอย่างยิงว่าข้ อมูลกองทุนทีบริ ษัทนําเสนอนันจะเป็
.
นประโยชน์
ต่อการลงทุนของท่านต่อไป

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด
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รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อเกียวข้ องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุน
ในระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรั พย์ของบริ ษัททีมีปัจจัยพืน& ฐานดี และมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยจะลงทุนเพือให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลียใน
รอบปี บัญชี ไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูลค่า ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน และเป็ นหุ้นของ
บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยมุ่งเน้ นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียน 150 บริ ษัทแรกทีมีมลู ค่าตาม
ราคาตลาดสูง และหุ้นนอกกลุ่มดังกล่าวทีมีปัจจัยพืน& ฐานดีในสัดส่วนทีเหมาะสมส่วนที
เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอืนๆ

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพือให้ เกิด
รายได้ เพิมขึ &น
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส

ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดแู ลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส อันมี บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด เป็ นผู้บริ หารกองทุน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวม ดังกล่าว สําหรับ
ระยะเวลารอบปี บัญชีตงแต่
ั & วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 แล้ วนัน&
ธนาคาร ฯ ได้ จดั ทํารายงานฉบับนี &ขึ &นบนพื &นฐานของแหล่งข้ อมูลทีได้ รับ ณ วันทีในจดหมายนี & โดยเชือว่าเชือถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม) อย่างชัดแจ้ ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ ในอนาคตจะตรงกัน
กับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายทีเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อละเลยทีเกิดขึ &นอันเกียวข้ องกับรายงาน
ฉบับนี &
ธนาคารฯ เห็ น ว่ า บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุน อเบอร์ ดี น จํ า กัด ได้ ปฏิ บัติ ห น้ า ที ในการจั ด การกองทุ น เปิ ด
อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส โดยถูกต้ องตามทีควรตามวัตถุประสงค์ทีได้ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นายกฤป อันตกร) (คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงษ์ ศกั ดิN)
Citibank N.A.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
24 มกราคม 2561
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ผลการดําเนินงาน
ณ วันที 29 ธันวาคม 2560

รอบระยะเวลา

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

1,110,535,213.06 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน 47.7066 บาท

ความผันผวนของ ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ตัวชีว= ัด
6.38%
6.29%

อัตราผลตอบแทน

SET TRI

ตังแต่
& ต้นปี

13.01%

17.35%

3 เดือน

2.37%

5.02%

0.50%

0.47%

6 เดือน

5.56%

12.66%

0.44%

0.43%

12 เดือน

13.01%

17.35%

6.38%

6.29%

3 ปี

3.03%

6.51%

7.81%

9.89%

5 ปี

3.70%

5.39%

10.66%

12.12%

10 ปี

10.27%

7.74%

17.69%

19.90%

ตังแต่
& จดั ตัง& (2 มี.ค. 47)

11.96%

7.09%

16.35%

18.78%

อัตราเฉลี)ยต่ อปี สําหรับผลการดําเนินงานที)แสดงในช่ วงเวลาตัง= แต่ 1 ปี ขึน= ไป
ก่อนวันที 1 มกราคม 2560 ตัวชี &วัดของกองทุนใช้ ดชั นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CR Index) ซึงไม่ได้ รวมถึง
ผลตอบแทนทีได้ รับมาจากอัตราปั นผลของหุ้นในดัชนี ทังนี
& & อัตราผลตอบแทนของกองทุนในระยะเวลาเดียวกันได้ คาํ นวณร่วมกับ
อัตราปั นผลของหุ้นทีกองทุนได้ นําไปลงทุนต่อ การเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและตัวชี &วัดจึงต้ องนําปั จจัยดังกล่าว
มาร่วมพิจารณา ถ้ าหากกองทุนและตัวชี &วัดได้ คาํ นวณด้ วยกระบวนการเดียวกันก่อนวันที 1 มกราคม 2560 ผลต่างระหว่าง
ผลตอบแทนและตัวชี &วัดอาจน้ อยลงได้
ทีมา: บลจ. อเบอร์ ดีน จํากัด
หมายเหตุ
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องทีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี &ได้ จดั ทําขึ &นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
ค่ าใช้ จ่ายที)เรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าทีปรึกษาการลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

18,964,700.48
325,109.28
1,192,066.81
183,582.69

1.87
0.03
0.12
0.00
0.02

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง= หมด*

20,665,459.26

2.04

* ไม่รวมค่านายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเกิดขึ &นจากการซื &อขายหลักทรัพย์ แต่ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว
** มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย 1,013,701,978.71 บาท
ค่ านายหน้ า
สําหรับรอบปี บัญชี ตังแต่
& วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
ชื)อบริษัทนายหน้ า
บริ ษัท ยูบีเอส เอจี จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
รวมค่ านายหน้ าทัง= หมด
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จํานวนเงิน (บาท) ร้ อยละของค่ านายหน้ าทัง= หมด
162,264.00
18.98
129,033.80
15.08
119,554.19
13.98
101,242.96
11.83
97,202.81
11.36
78,801.78
9.21
71,947.39
8.41
34,122.18
3.99
34,052.71
3.98
27,240.61
3.18
855,462.43

100.00

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
จํานวนหน่วย (หุ้น)
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื)องดื)ม
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ.ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
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มูลค่ายุติธรรม

%

876,568

38,349,850.00

3.45

162,500
298,400
292,800
322,200
343,530

32,825,000.00
69,228,800.00
23,204,400.00
48,330,000.00
30,402,405.00

2.96
6.23
2.09
4.35
2.74

378,600

39,185,100.00

3.53

100,345
9,937,120
1,461,651

35,923,510.00
17,688,073.60
16,078,161.00

3.24
1.59
1.45

135,500

30,081,000.00

2.71

7,694,200
154,811
120,700
676,100

26,621,932.00
40,715,293.00
58,418,800.00
21,973,250.00

2.40
3.67
5.26
1.98

723,200
1,333,200
3,009,600

61,652,800.00
17,598,240.00
31,600,800.00

5.55
1.58
2.85

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
จํานวนหน่วย (หุ้น)
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์
บมจ.บ้ านปู
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ &าภาคตะวันออก
บมจ.ผลิตไฟฟ้ า
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บริการ
พาณิชย์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
การแพทย์
บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
สื)อและสิ)งพิมพ์
บมจ.บีอีซี เวิลด์
เทคโนโลยี
ชิน= ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
รวม หุน้ สามัญ
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิง
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
รวม เงิ นฝากออมทรัพย์
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มูลค่ายุติธรรม

%

582,878
2,215,762
2,452,700
148,100
562,900

14,863,389.00
43,207,359.00
30,413,480.00
31,989,600.00
56,290,000.00

1.34
3.89
2.74
2.88
5.07

4,500,020

57,600,256.00

5.19

1,821,000
116,900

38,058,900.00
22,094,100.00

3.43
1.99

1,123,500

14,717,850.00

1.33

677,000

30,126,500.00

2.71

349,400

66,735,400.00
1,045,974,248.60

6.01
94.21

3,629,230.98
216,224.60
3,845,455.58

0.33
0.02
0.35

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
จํานวนหน่วย (หุ้น)

มูลค่ายุติธรรม

%

เงินฝากเพื)อดําเนินการ
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพือดําเนินการ
รวม เงิ นฝากเพือดําเนิ นการ

59,927,673.70
59,927,673.70

5.40
5.40

สินทรัพย์อืน
หนี &สินอืน

4,138,377.78
(3,474,336.06)

0.37
(0.31)

1,110,411,419.60

100.00

รวมทรัพย์ สินสุทธิ

อันดับความน่ าเชื)อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที)กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
อันดับความน่ าเชื)อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
ธนาคารซิตี &แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)
A1(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch)
เงินฝากธนาคาร

ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560
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อันดับความน่ าเชื)อถือโดย
สถาบันในประเทศ
AA+(Fitch)
A(Tris)
AA+(Fitch)
AAA(Fitch)

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับแต่ละปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิ นของกองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส (“กองทุน”) ซึงประกอบด้ วย งบดุล และ งบประกอบ
รายละเอีย ดเงินลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ งบกระแสเงินสด และ
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสําหรับปี สิ &นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที
สําคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี &แสดงฐานะการเงิ นของกองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผล
การดําเนินงาน การเปลียนแปลงสินทรั พย์ สุทธิ กระแสเงิ นสด และข้ อมูลทางการเงิ นทีสําคัญสําหรั บปี สิ &นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้ส อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากกองทุน ตามข้ อ กํ า หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ
งบการเงิ น และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบัติตามความรั บผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดเหล่านี & ข้ าพเจ้ าเชือว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ข้ อมูลอื)น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วย ข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจําปี นัน& ซึงคาดว่ารายงานประจําปี นันจะถู
&
กจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันทีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี &
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืน และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความขัดแย้ งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อ
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สือสารเรื องดังกล่าวกับผู้บริ หารเพือให้ ผ้ บู ริ หารดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลทีแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี &โดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้ อมูล
ทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนือง การเปิ ดเผยเรื องที
เกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองเว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมี
ความตังใจที
& จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึงรวม
ความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอ
ไป ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี &
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้ อผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน& และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบข้ อมูล
ทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้ อผิดพลาด เนืองจากการ
ทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
&
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่
ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู้บริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึ &นโดยผู้บริ หาร
•
สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของผู้บริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยทีเกียวข้ องในงบการเงิน
หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ &นอยู่กบั หลักฐาน
การสอบบัญชี ทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กองทุนต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
•
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื &อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีควร
ข้ าพเจ้ าได้ สอสารกั
ื
บผู้บริ หารเกียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้ วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจาก
การตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึงข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี &คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2561
©2018 Aberdeen Standard Investment

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบดุล
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 931,344,371.05 บาท
ในปี 2560 และ 958,242,124.01 บาทในปี 2559)
3, 7
เงินฝากธนาคาร
6
ลูกหนี &
จากดอกเบี &ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี &สิน
เจ้ าหนี &
จากการซื &อเงินลงทุน
จากการรับซื &อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
8
หนี &สินอืน
รวมหนี &สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
&
ณ วันสิ &นปี (หน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
©2018 Aberdeen Standard Investment

4

2560

2559

1,045,974,248.60
63,773,129.28

980,711,284.45
20,272,938.58

18,671.78
4,119,706.00
1,113,885,755.66

11,046.36
1,663,574.77
1,182,525.19
1,003,841,369.35

1,473,741.13
1,950,102.22
50,492.71
3,474,336.06
1,110,411,419.60

8,805,747.53
2,910,892.67
1,746,257.66
46,619.95
13,509,517.81
990,331,851.54

232,784,236.84

234,523,762.99

197,210,818.57
680,416,364.19
1,110,411,419.60

201,219,158.95
554,588,929.60
990,331,851.54

47.7013
23,278,423.6822

42.2273
23,452,376.3044

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื)องดื)ม
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
บมจ.ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
©2018 Aberdeen Standard Investment

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงินลงทุน

38,349,850.00
38,349,850.00

3.67
3.67

100,345
9,937,120
1,461,651

203,990,605.00
32,825,000.00
69,228,800.00
23,204,400.00
48,330,000.00
30,402,405.00
39,185,100.00
39,185,100.00
69,689,744.60
35,923,510.00
17,688,073.60
16,078,161.00

19.50
3.14
6.62
2.22
4.62
2.90
3.75
3.75
6.66
3.43
1.69
1.54

135,500

30,081,000.00
30,081,000.00

2.88
2.88

7,694,200
120,700
154,811
676,100

147,729,275.00
26,621,932.00
58,418,800.00
40,715,293.00
21,973,250.00

14.12
2.54
5.59
3.89
2.10

876,568

162,500
298,400
292,800
322,200
343,530
378,600

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือหลักทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้ านปู
บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ &าภาคตะวันออก
บมจ.ผลิตไฟฟ้ า
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บริการ
พาณิชย์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
การแพทย์
บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
สื)อและสิ)งพิมพ์
บมจ.บีอีซี เวิลด์
เทคโนโลยี
ชิน= ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
รวมหุ้นสามัญ
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 931,344,371.05 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
©2018 Aberdeen Standard Investment

จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงินลงทุน

723,200
3,009,600
1,333,200

110,851,840.00
61,652,800.00
31,600,800.00
17,598,240.00

10.59
5.89
3.02
1.68

2,215,762
582,878
2,452,700
148,100
562,900

176,763,828.00
43,207,359.00
14,863,389.00
30,413,480.00
31,989,600.00
56,290,000.00

16.90
4.13
1.42
2.91
3.06
5.38

57,600,256.00
57,600,256.00
60,153,000.00
38,058,900.00
22,094,100.00
14,717,850.00
14,717,850.00

5.51
5.51
5.75
3.64
2.11
1.41
1.41

30,126,500.00
30,126,500.00
66,735,400.00
66,735,400.00
1,045,974,248.60

2.88
2.88
6.38
6.38
100.00

1,045,974,248.60

100.00

4,500,020
1,821,000
116,900
1,123,500

677,000
349,400

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื)องดื)ม
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
เงินทุนและหลักทรัพย์
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม เอฟ ซี
ประกันภัยและประกันชีวิต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บมจ.ไดนาสตี &เซรามิค
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงินลงทุน

33,611,006.00
33,611,006.00

3.43
3.43

100,245
9,937,120
1,222,251

190,143,082.50
29,603,200.00
56,036,750.00
20,549,700.00
58,255,000.00
25,698,432.50
45,488,610.00
41,855,400.00
3,633,210.00
67,146,954.15
34,484,280.00
20,867,952.00
11,794,722.15

19.39
3.02
5.71
2.10
5.94
2.62
4.64
4.27
0.37
6.85
3.52
2.13
1.20

151,900

28,557,200.00
28,557,200.00

2.91
2.91

5,929,000
131,100
103,700

119,556,760.00
26,324,760.00
65,025,600.00
28,206,400.00

12.19
2.68
6.63
2.88

940,168

185,600
315,700
348,300
382,000
426,530
404,400
165,900

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือหลักทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บมจ.บ้ านปู
บมจ.บ้ านปู เพาเวอร์
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ &าภาคตะวันออก
บมจ.ผลิตไฟฟ้ า
บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
บมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ &ง
บริการ
พาณิชย์
บมจ.บิyกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
การแพทย์
บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ
บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
สื)อและสิ)งพิมพ์
บมจ.บีอีซี เวิลด์
เทคโนโลยี
ชิน= ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื)อสาร
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
รวมหุ้นสามัญ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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จํานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงินลงทุน

739,100
2,175,100
2,124,800

89,085,675.00
41,943,925.00
26,318,710.00
20,823,040.00

9.08
4.28
2.68
2.12

1,563,650
459,078
2,452,700
171,900
545,400
40,700

158,903,293.20
30,022,080.00
11,201,503.20
28,941,860.00
34,208,100.00
52,494,750.00
2,035,000.00

16.20
3.06
1.14
2.95
3.49
5.35
0.21

82,298,064.00
39,669,000.00
42,629,064.00
54,329,850.00
34,130,250.00
20,199,600.00
19,910,040.00
19,910,040.00

8.39
4.04
4.35
5.54
3.48
2.06
2.03
2.03

34,574,350.00
34,574,350.00
54,081,300.00
54,081,300.00
977,686,184.85

3.53
3.53
5.51
5.51
99.69

188,900
4,179,320
1,477,500
111,600
1,199,400

875,300
367,900

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่ อ)
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุม่ ตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม
ชือหลักทรัพย์
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
บมจ.บ้ านปู
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
รวมใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยอดรวมเงินลงทุน (ราคาทุน 958,242,124.01 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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จํานวนหน่วย

207,812
36,580

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้ อยละของมูลค่า
เงินลงทุน

2,867,805.60
157,294.00
3,025,099.60

0.29
0.02
0.31

980,711,284.45

100.00

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิน= สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560
บาท
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ ดอกเบี &ย
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ &นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากเงินลงทุน
รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึ &นและทียังไม่เกิดขึ &น
การเพิมขึ &นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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หมายเหตุ
3

3
5, 8
5
5, 8

2560

2559

32,066,330.80
39,289.10
1,507.59
32,107,127.49

33,315,114.10
29,326.18
105.63
33,344,545.91

18,964,700.48
325,109.28
1,192,066.81
71,400.00
112,182.69
20,665,459.26
11,441,668.23

17,177,761.46
294,475.99
1,079,744.90
71,200.00
141,690.57
18,764,872.92
14,579,672.99

22,225,049.25
92,160,717.11
114,385,766.36

14,742,498.67
76,051,595.71
90,794,094.38

125,827,434.59

105,373,767.37

3

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบแสดงการเปลี)ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ
สําหรับปี สิน= สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
การเพิมขึ &นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ &นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากเงินลงทุน
การเพิมขึ &นสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
การเพิมขึ &น(ลดลง)ของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนทีรับซื &อคืนในระหว่างปี
การเพิมขึ &น(ลดลง)สุทธิของทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
การเพิมขึ &นของสินทรัพย์สทุ ธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
สินทรัพย์สทุ ธิปลายปี

2559

11,441,668.23
22,225,049.25
92,160,717.11
125,827,434.59

14,579,672.99
14,742,498.67
76,051,595.71
105,373,767.37

414,232,625.76
(419,980,492.29)
(5,747,866.53)
120,079,568.06
990,331,851.54
1,110,411,419.60

244,568,573.88
(213,284,208.92)
31,284,364.96
136,658,132.33
853,673,719.21
990,331,851.54
หน่วย

การเปลียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้ นปี
บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหว่างปี
หัก : หน่วยลงทุนทีรับซื &อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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23,452,376.3044
9,157,273.1332
(9,331,225.7554)
23,278,423.6822

22,747,988.7956
6,008,503.8965
(5,304,116.3877)
23,452,376.3044

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน= สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิมขึ &นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบการเพิมขึ &นสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
ให้ เป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
การซื &อเงินลงทุน
การขายเงินลงทุน
การเพิมขึ &นในลูกหนี &จากดอกเบี &ย
การ(เพิมขึ &น)ลดลงในลูกหนี &จากการขายเงินลงทุน
การเพิมขึ &นในลูกหนี &จากการขายหน่วยลงทุน
การเพิมขึ &น(ลดลง)ในเจ้ าหนี &จากการซื &อเงินลงทุน
การเพิมขึ &น(ลดลง)ในเจ้ าหนี &จากการรับซื &อคืนหน่วยลงทุน
การเพิมขึ &นในค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
การเพิมขึ &นในหนี &สินอืน
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ &นจากเงินลงทุน
รายการกําไรสุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากเงินลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซื &อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารเพิมขึ &น(ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้ นปี
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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2559

125,827,434.59

105,373,767.37

(191,299,610.84)
240,422,413.05
(7,625.42)
1,663,574.77
(2,937,180.81)
(8,805,747.53)
(1,437,151.54)
203,844.56
3,872.76
(22,225,049.25)
(92,160,717.11)
49,248,057.23

(168,247,399.92)
111,063,104.25
(2,403.45)
(1,663,574.77)
(500,612.34)
5,159,958.62
1,980,394.45
214,602.56
3,728.47
(14,742,498.67)
(76,051,595.71)
(37,412,529.14)

414,232,625.76
(419,980,492.29)
(5,747,866.53)
43,500,190.70
20,272,938.58
63,773,129.28

244,568,573.88
(213,284,208.92)
31,284,364.96
(6,128,164.18)
26,401,102.76
20,272,938.58

กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
ข้ อมูลทางการเงินที)สาํ คัญ
สําหรับปี สิน= สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
รายได้ (ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ*
รายการกําไรสุทธิทีเกิดขึ &นจากเงินลงทุน**
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากเงินลงทุน**
รายได้ (ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทังสิ
& &น
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี

2559

2558

2557

2556

42.2273 37.5274

43.6217

37.5334

39.7646 26.0197

0.5090 0.6424
0.9647 0.6588
4.0003 3.3987
5.4740 4.6999
47.7013 42.2273

0.4849
1.1291
(7.7083)
(6.0943)
37.5274

0.5639
1.3763
4.1481
6.0883
43.6217

0.3451 0.2489
2.4046 3.0105
(4.9809) 10.4855
(2.2312) 13.7449
37.5334 39.7646

(14.27)

15.61

อัตราส่วนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย
ระหว่างปี (%)
12.41
11.48
อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญและข้ อมูลประกอบเพิมเติมทีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี (พันบาท)
1,110,411 990,332
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย
ระหว่างปี (%)
2.04
2.05
อัตราส่วนของรายได้ จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั
เฉลียระหว่างปี (%)***
5.36
5.24
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนํ &าหนักของการซื &อขายเงิน
ลงทุนระหว่างปี ต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียระหว่างปี (%)****
42.59
30.44

(8.85)

2555

45.40

853,674 1,006,165 1,151,404 762,427
2.06

2.05

2.03

2.02

5.87

6.96

11.92

12.74

28.15

43.68

98.16

136.92

ข้ อมูลเพิมเติม
* คํานวณจากจํานวนหน่วยทีจําหน่ายแล้ วถัวเฉลียระหว่างปี
** ข้ อมูลต่อหน่วยทีรายงานอาจไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลียนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนทีเกิดขึ &น
ในระหว่างปี เนืองจากช่วงเวลาของรายการซื &อขายหน่วยลงทุนนันขึ
& &นอยูก่ บั ความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
*** รายได้ จากการลงทุนประกอบด้ วยรายได้ จากการลงทุนและกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึ &นจากการขายเงินลงทุน
**** ไม่นบั รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัวz สัญญาใช้ เงิน และการซื &อขายเงินลงทุนต้ องเป็ นรายการซื &อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้ จริ ง
ซึงไม่รวมถึงการซื &อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนหรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื &อคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี &
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กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิน= สุดวันที) 31 ธันวาคม 2560
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ดอเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมือวันที 2 มีนาคม 2547 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 ล้ านบาท (แบ่งเป็ น 500 ล้ าน
หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) เป็ น
ผู้จดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
กองทุนเป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื &อคืนหน่วยลงทุนและไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ &นสุดของโครงการ โดยมี
นโยบายลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และเป็ นหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอืน ๆ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ &นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความ และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพือให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปของ
ประเทศไทย นอกจากนี &งบการเงินได้ จัดทําขึ &นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบทีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที 106 เรื อง
“การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน”
งบการเงินของกองทุนได้ จัดทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึงการจัดทํางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพื
& อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินทีไม่ค้ นุ เคยกับภาษาไทย กองทุน
ได้ จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ &นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กองทุนได้ นํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) และฉบับ
ใหม่ ที ออกโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี ซึงมีผ ลบัง คับ ใช้ สํา หรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที เริ มในหรื อ หลัง วัน ที 1 มกราคม
2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุงหรื อจัดให้ มีขึ &นเพือให้ มีเนื &อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความ
และการให้ แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี &
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกองทุน
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2.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ ประกาศใช้ ม าตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลาย
ฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ &นเพือให้ มีเนื &อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้ อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผู้ใช้ มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกองทุนได้ ประเมินแล้ วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความ
มาตรฐานการบัญ ชี และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ดัง กล่า วไม่มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ทีเริ มใช้

3. สรุ ปนโยบายการบัญชีท) ีสาํ คัญ
การวัดค่าเงินลงทุน
เงิ นลงทุนจะรั บ รู้ เป็ นสินทรั พย์ ด้วยจํ านวนต้ น ทุนของเงิ นลงทุน ณ วันทีกองทุน มีสิทธิ ในเงิ นลงทุน ต้ นทุนของเงิ นลงทุน
ประกอบด้ วยรายจ่ายซื &อเงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายโดยตรงทังสิ
& &นทีกองทุนจ่ายเพือให้ ได้ มาซึงเงินลงทุนนัน&
-

หลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุนทีมีตลาดซื &อขายคล่องรองรับ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ ราคาซื &อขายครัง& ล่าสุดของ
วันทีวัดค่าเงินลงทุน

กําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้ เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ณ วันทีวัด
ค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจําหน่ายใช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ &าหนัก
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
เงินปั นผลรับรู้เป็ นรายได้ นบั แต่วนั ทีประกาศจ่ายและมีสทิ ธิจะได้ รับ
รายได้ ดอกเบี &ยถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้ จริ ง
รายได้ อืนและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย ณ วันทีจําหน่ายเงินลงทุน
การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึงมีผ ลกระทบต่อจํ า นวนเงิ นทีเกี ยวข้ องกับสินทรั พ ย์ หนีส& ิน รายได้ ค่าใช้ จ่าย และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี ยวกับ
สินทรัพย์และหนี &สินทีอาจเกิดขึ &น ซึงผลทีเกิดขึ &นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้
การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการทีใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้ นไป
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4. กําไรสะสมต้ นปี
บาท
2560

2559

รายได้ จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ มสะสม 2 มี.ค. 47)

156,866,404.94

142,286,731.95

กําไรสุทธิทีเกิดขึ &นจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 2 มี.ค. 47)

375,253,364.22

360,510,865.55

22,469,160.44

(53,582,435.27)

554,588,929.60

449,215,162.23

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทียังไม่เกิดขึ &นจากเงินลงทุนสะสม (เริ มสะสม 2 มี.ค. 47)
กําไรสะสมต้ นปี

5. ค่ าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าใช้ จา่ ย

อัตราร้ อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

0.058 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

6. เงินฝากธนาคาร
บาท
ธนาคาร

2560

อัตราดอกเบี &ย (%)
2559

2560

2559

ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

59,927,673.70

16,447,505.54

0.05

0.05

ธนาคารซิตี &แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

3,629,230.98

3,611,141.39

0.50

0.50

216,224.60

214,291.65

0.90

0.90

63,773,129.28

20,272,938.58

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากธนาคาร
7. ข้ อมูลเกี)ยวกับการซือ= ขายเงินลงทุน

กองทุนได้ ซื &อขายเงินลงทุนสําหรับปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวz สัญญาใช้ เงินเป็ นจํานวนเงิน
431.72 ล้ านบาท (ปี 2559 : จํานวนเงิน 279.31 ล้ านบาท) โดยคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 42.59 (ปี 2559 : ร้ อยละ 30.44) ต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลียระหว่างปี
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที)เกี)ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสําคัญกับบริ ษัทจัดการ และกิจการอืนซึงมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกัน
กับบริ ษัทจัดการและกองทุน รายการทีสําคัญดังกล่าวสําหรับปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี &
บาท
2560

2559

นโยบายการกําหนดราคา

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

18,964,700.48

17,177,761.46

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสือชี &ชวน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1,192,066.81

1,079,744.90

ตามเกณฑ์ทีระบุในหนังสือชี &ชวน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี &
บาท
2560

2559

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ างจ่าย

1,736,060.34

1,547,064.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ างจ่าย

109,123.77

97,244.03

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด

9. การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื)องมือทางการเงิน
กองทุนไม่มีนโยบายทีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อการค้ า
มูลค่ายุติธรรม
เนืองจากสินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสัน& อีกทังสิ
& นทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นหลักทรัพย์ในความ
ต้ องการของตลาดทีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาทีซื &อขายกันในตลาด ดังนัน& กองทุน เชือว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี &สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี &ย
เนืองจากกองทุนเน้ นการลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลัก ความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี &ยในท้ องตลาด จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อกองทุน
ความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือ
กองทุนมีความเสียงทีอาจเกิดจากการทีคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีระบุไว้ ในเครื องมือทางการเงิน เนืองจาก
กองทุนมีลกู หนี & อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน& กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้ รับ
ความเสียหายจากการเก็บหนี &
ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน
กองทุนไม่มีสนิ ทรัพย์หรื อหนี &สินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนันจึ
& งไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
ความเสียงด้ านตลาด
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กองทุนมีความเสียงด้ านตลาดเนืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ &นอยู่กบั ความผัน
ผวนของภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุน และตลาดเงิน ซึงสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้ านบวก
หรื อ ลบต่อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที ออกตราสาร ทัง& นี ข& ึน& อยู่กับ ประเภทของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ผู้อ อกตราสารว่า มี
ความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้ อยเพียงใด อันอาจจะทําให้ ราคาของตราสารเพิมขึ &นหรื อลดลงได้
การบริ หารความเสียง
กองทุนบริ หารความเสียงทีอาจเกิดขึ &นจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริ หารความเสียง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจะลงทุน
10. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี &ได้ รับการอนุมตั ิให้ ออกโดยผู้มีอํานาจของกองทุนเมือวันที 31 มกราคม 2561
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รายงานชื)อบุคคลที)เกี)ยวข้ องที)กองทุนเข้ าทําธุรกรรม
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
ไม่มี
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

รายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึง
ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560

การเปิ ดเผยข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส มีอตั ราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 18.14%
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

รายงานการดํารงอัตราส่ วนการลงทุนไม่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
ไม่มี
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน
1 ใน 3 ได้ ทีบริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที website ของบริ ษัทจัดการที http://www.aberdeen-asset.co.th
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การแก้ ไขเพิ)มเติมข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึงแก้ ไขโครงการแบบ fast
track และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือวันที 16 มกราคม 2560 และมีผลตังแต่
& วนั ที 16 มกราคม
2560 เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี &
สรุ ปรายละเอียดที)แก้ ไข
1. แก้ ไขหลักเกณฑ์ การลงทุนของกองทุน เพื)อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที) ทน.87/2558 เรื)องการลงทุนของกองทุน
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของทุกกองทุนเปิ ดทีกล่าวมาข้ างต้ น ยกเว้ น กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน
หุ้นระยะยาว 70/30
2. แก้ ไ ขข้ อ ความเรื) องการจั ด การความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื) อ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ท) ี สธ. 14/2558 เรื) อง ข้ อกําหนดในรายละเอียด
เกี)ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของทุกกองทุนเปิ ดทีกล่าวมาข้ างต้ น
3. แก้ ไขเพิ)มเติมข้ อความเกี)ยวกับข้ อสงวนสิท ธิ ในการเปลี)ยนแปลงตัวชีว= ัด เพื)อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
ประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนที) สจก.ร.1/2559 เรื) องมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน,
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เฟล็กซิเบิ &ลแคปปิ ตอล, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยามลีดเดอร์ ส,กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยาว,
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี & ดีวิเด็น,กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมอลแค็พ,กองทุนเปิ ด
อเบอร์ ดีน สมาร์ ทอินคัมเพือการเลี &ยงชีพ, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทแคปปิ ตอลเพือการเลี &ยงชีพ
4. แก้ ไ ขเพิ) มเติ มเงื)อนไขสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เพื)อให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดของหนั ง สือเวีย น กลต.กน.(ว)
16/2559 เรื)องซักซ้ อมความเข้ าใจเกี)ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยาว
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึงแก้ ไขโครงการแบบ fast
track และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือวันที 19 พฤษภาคม 2560 และมีผลตังแต่
& วนั ที 17
พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี &
สรุ ปรายละเอียดที)แก้ ไข
1. ปรับถ้ อยคําเกี)ยวกับหลักเกณฑ์ การลงทุน เช่ น คําจํากัดความ คุณสมบัติของตัSวแลกเงินหรือตัSวสัญญาใช้ เงิน
และหน่ วย CIS ที)กองทุนสามารถลงทุนได้ และปรับถ้ อยคําในส่ วนของอัตราส่ วนการลงทุนเพื)อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทน.14/2560 เรื)องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที) 4)
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของทุกกองทุนเปิ ดทีกล่าวมาข้ างต้ น
2. ระบุข้อความ “ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย” ไว้ ท้ายชื)อของกองทุนรวม เพื)อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทน.35/2560 เรื)องการจัดตัง= กองทุนรวม เพื)อผู้ลงทุนทั)วไปและเพื)อผู้ลงทุนที)
มิใช่ รายย่ อย และการเข้ าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที) 3)
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์
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สรุ ปรายละเอียดที)แก้ ไข
3. แก้ ไขเพิ)มเติมเรื)องระยะเวลาการชําระเงินค่ ารับซือ= คืนหน่ วยลงทุนให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยลงทุนโดยไม่ นับรวมวันหยุด
ทําการในต่ างประเทศ เพื)อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที) ทน.87/2558
เรื)องการลงทุนของกองทุน
การแก้ ไขโครงการในเรื องนี & เป็ นการแก้ ไขโครงการของกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี & ฟั นด์, กองทุนเปิ ด
อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย& น โกรท ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ &ง
ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ บอนด์ ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อีเมอร์ จิ &ง โกรท ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่า เกทเวย์
ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย
แปซิฟิค เอคควิตี & เพือการเลี &ยงชีพ, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ
ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์, กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟั นด์
ตารางแสดงรายละเอียดเรื)องที)ขอแก้ ไขข้ อผูกพันกองทุนเปิ ด กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
เรื)อง
เดิม
14. การออกและส่ งมอบ 14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เอกสารแสดงสิทธิใน
1. ภายหลังจากการเสนอขายครัง& แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มีการจดแจ้ งชือผู้จองซื &อ
หน่ วยลงทุน :
ทีได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน เพือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ &นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง& แรก
2. ในกรณีทีมีการสังซื &อหน่วยลงทุน ภายหลังจากการปิ ดการเสนอขายครัง& แรกนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะจดแจ้ งชื ผู้ซื &อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน พร้ อมทังดํ
& าเนินการให้ มกี ารส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทําการซื &อขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนตังแต่
& 2 คนขึ &นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
& นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงิน
จากการขายคืนหน่วยลงทุนร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกของใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้
สิทธิในการออกเสียงและผู้เสียภาษีเงินได้ จากเงินปั นผล (ถ้ ามี)
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอเพือนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอจดแจ้ งจํานํากับสถาบันการเงิน
ทังนี
& & ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเท่านัน&
4. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ครัง& ทีมีการทํารายการเกียวกับหน่วยลงทุน ดังนัน& บริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ฉบับล่าสุดเป็ นรายการทีเป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
5. หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน
7 วันทําการ นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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เรื)อง

เดิม
6. บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มกี ารออกและส่งมอบรายงานการถือ
หน่วยลงทุน ซึงได้ รับการปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ณ วันทําการสุดท้ ายทุกเดือนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทีมีชือปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน
ใหม่

14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เหตุผล

เพืออํานวยความ
1. ภายหลังจากการเสนอขายครัง& แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มีการจดแจ้ งชือผู้จองซื &อทีได้ รับ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
การจัดสรรหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หน่วยลงทุน
เพือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ &นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง& แรก
2. ในกรณีทีมีการสังซื &อหน่วยลงทุน ภายหลังจากการปิ ดการเสนอขายครัง& แรกนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจด
แจ้ งชือ ผู้ซื &อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียน พร้ อมทังดํ
& าเนินการให้ มกี ารส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทําการซื &อขายหน่วยลงทุน อนึงนาย
ทะเบียนอาจเปลียนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามทีอยูท่ าง
อิเล็กทรอนิกส์ทีผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ไว้ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวัน
ดําเนินการดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุให้ จดั ส่งทางไปรษณีย์ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ ให้ ทีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนตังแต่
& 2 คนขึ &นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะแจ้ งชือผู้ถือ
หน่วยลงทุนเหล่านันเป็
& นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงินจากการขายคืน
หน่วยลงทุนร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกของใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในการออกเสียง
และผู้เสียภาษี เงินได้ จากเงินปั นผล (ถ้ ามี)
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีทีผู้
ถือหน่วยลงทุนร้ องขอเพือนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอจดแจ้ งจํานํากับสถาบันการเงิน ทังนี
& & ในการออกใบ
หน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมือนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเท่านัน&
4. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง& ทีมี
การทํารายการเกียวกับหน่วยลงทุน ดังนัน& บริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ น
รายการทีเป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
5. หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องทําการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน 7 วันทํา
การ นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
6. บริ ษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มกี ารออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน
ซึงได้ รับการปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ณ วันทําการสุดท้ ายทุกเดือนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีชือปรากฏอยูใ่ น
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ ายของทุกเดือน
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
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รายชื)อผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด
ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชือ/นามสกุล
นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์
นายออเสน การบริสุทธิX
นายพงค์ ธาริน ทรัพยานนท์
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกูร
นายเฉลิมรัฐ ปั ญจวัฒนกุล**
นายพชร ทิมาสาร*
นายอะนะ แพร่ พิพัฒน์ มงคล***
*ปฏิบตั ิหน้ าทีถึง 31 มกราคม 2560
**เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีตังแต่
& วนั ที 28
มีนาคม 2560
***เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีตังแต่
& วนั ที 22
ธันวาคม 2560

ชือกองทุนรวมทีรับผิดชอบ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ &ลแคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี & ดีวเิ ด็น
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทแคปปิ ตอลเพือการเลี &ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทอินคัมเพือการเลี &ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี &
เพือการเลี &ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนแวลู
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี & ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย& น โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ &ง ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ บอนด์
ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อีเมอร์ จิ &ง โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครีเอชัน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี &ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์ ห้ ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์
คอมพานี ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว 70/30

ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุ

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื)องจากการที)กองทุนใช้ บริการบุคคลอื)น (Soft Commission)
บริ ษัทมีการรับบทวิจยั และบทวิเคราะห์ เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุนจากบริ ษัทนายหน้ าซื &อขายหลักทรัพย์ ดัง
มีรายชือต่อไปนี &
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี &คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

แนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที Website ของบริ ษัทจัดการ
http://www.aberdeen-asset.co.th
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายงานครึงปี
1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561

ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่ อนตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ ดูแลให้ ทาํ ตามกฎหมาย

รายละเอียดกองทุน
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อเกียวข้ องกับตราสารแห่งทุน โดยจะลงทุนในระยะปาน
กลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริ ษัททีมีปัจจัยพื 'นฐานดี และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
โดยจะลงทุนเพือให้ มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และเป็ นหุ้นของบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยมุ่งเน้ นลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียน 150
บริ ษั ท แรกที มี มูล ค่า ตามราคาตลาดสูง และหุ้น นอกกลุ่ม ดัง กล่า วที มี ปั จ จัย พื น' ฐานดี ใ นสัด ส่ว นที
เหมาะสมส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงินอืนๆ

นโยบายเงินปั นผล

โครงการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกํ าไรไปลงทุนต่อเพือให้ เกิดรายได้
เพิมขึ 'น
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รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส

ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส อันมีบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จํ ากัด เป็ นผู้จัดตัง' และจัดการกองทุน ได้ ปฏิบัติหน้ าทีดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว
สําหรับระยะเวลาตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2561 แล้ วนัน'
ธนาคารฯ ได้ จัดทํารายงานฉบับนี 'ขึน' บนพืน' ฐานของแหล่งข้ อมูลทีได้ รับ ณ วันทีในจดหมายนี ' โดยเชื อว่าเชื อถื อได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความละเลย
(รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลทีสาม) อย่างชัดแจ้ ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ ในอนาคตจะตรงกันกับรายงาน
ดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทําการ หรื อการ
แจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสียหายทีเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อละเลยทีเกิดขึ 'นอันเกียวข้ องกับรายงานฉบับนี '
ธนาคารฯ เห็นว่าบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีในการจัดการ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน
สยามลีดเดอร์ ส โดยถูกต้ องตามทีควรตามวัตถุประสงค์ทีได้ กําหนดไว้ ในโครงการจัดการ ทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(คุณเจิดจันทร์ สุนนั ทพงษ์ ศกั ดิ)N
Citibank N.A.
ผู้ดแู ลผลประโยชน์กองทุนรวม

(นายกฤป อันตกร)

ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพ
19 กรกฎาคม 2561
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ผลการดําเนินงาน
ณ วันที 29 มิถนุ ายน 2561

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,185,165,669.40 บาท

ระยะเวลา

อัตราผลตอบแทน

SET TRI

ตัง> แต่ ต้นปี
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตัง> แต่ จดั ตัง> กองทุน (2 มี.ค. 47)

-3.90%
-6.11%
-3.90%
1.45%
2.66%
2.26%
10.85%
11.21%

-7.33%
-9.25%
-7.33%
4.42%
3.69%
2.92%
8.11%
6.27%

มูลค่าหน่วยลงทุน 45.8465 บาท

ความผันผวนของ ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน
ตัวชีว> ัด
0.63%
0.67%
0.65%
0.74%
0.63%
0.67%
8.58%
8.95%
8.43%
10.41%
10.13%
11.96%
17.45%
19.58%
16.19%
18.64%

อัตราเฉลียต่ อปี สําหรับผลการดําเนินงานทีแสดงในช่ วงเวลาตัง> แต่ 1 ปี ขึน> ไป
ทีมา : บลจ. อเบอร์ ดีน จํากัด
หมายเหตุ
ก่อนวันที 1 มกราคม 2560 ตัวชี 'วัดของกองทุนใช้ ดชั นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CR Index) ซึงไม่ได้ รวมถึง
ผลตอบแทนทีได้ รับมาจากอัตราปั นผลของหุ้นในดัชนี ทังนี
' ' อัตราผลตอบแทนของกองทุนในระยะเวลาเดียวกันได้ คาํ นวณร่วมกับอัตรา
ปั นผลของหุ้นทีกองทุนได้ นําไปลงทุนต่อ การเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและตัวชี 'วัดจึงต้ องนําปั จจัยดังกล่าวมาร่วม
พิจารณา ถ้ าหากกองทุนและตัวชี 'วัดได้ คํานวณด้ วยกระบวนการเดียวกันก่อนวันที 1 มกราคม 2560 ผลต่างระหว่างผลตอบแทนและ
ตัวชี 'วัดอาจน้ อยลงได้
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องทีผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ' ได้ จดั ทําขึ 'นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี ตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2561
ค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

จํานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าทีปรึกษาการลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ

10,710,262.33
183,604.56
673,216.47
88,295.71

0.93
0.02
0.06
0.00
0.01

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง> หมด*

11,655,379.07

1.02

* ไม่รวมค่านายหน้ าซื 'อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึ 'นจากการซื 'อขายหลักทรัพย์ แต่ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ ว
** มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย 1,152,749,124.11 บาท

ค่ านายหน้ า
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบปี บัญชี ตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2561
ชือบริษัท นายหน้ า

จํานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของค่ านายหน้ าทัง> หมด

บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

106,486.03
87,816.24
83,705.05
60,367.21
53,312.84

27.19
22.42
21.37
15.41
13.61

รวมค่ านายหน้ าทัง> หมด

391,687.37

100.00
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
จํานวนหน่วย (หุ้น)
หุ้นสามัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครืองดืม
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวติ
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สินค้ าอุตสาหกรรม
ยานยนต์
บริ ษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์ และก่ อสร้ าง
วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษัท ไดนาสตี 'เซรามิค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
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มูลค่ายุติธรรม

%

1,082,568

35,183,460.00

2.97

199,400
275,100
361,500
358,100
371,630

38,982,700.00
53,369,400.00
24,491,625.00
42,434,850.00
31,216,920.00

3.29
4.50
2.07
3.58
2.63

288,200

48,273,500.00

4.07

109,945
8,099,720
2,000,351

38,260,860.00
8,747,697.60
14,602,562.30

3.23
0.74
1.23

147,700

37,072,700.00

3.13

7,694,200
165,811
150,600
829,000

17,081,124.00
33,328,011.00
62,348,400.00
31,502,000.00

1.44
2.81
5.26
2.66

826,800
2,035,000
3,556,800

57,669,300.00
20,350,000.00
40,191,840.00

4.87
1.72
3.39

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
จํานวนหน่วย (หุ้น)
ทรัพยากร
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ 'าภาคตะวันออก
จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริการ
พาณิชย์
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด(มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
สือและสิงพิมพ์
บริ ษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
ชิน> ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
รวม หุน้ สามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ> หุ้น
บริ ษัท ไดนาสตี 'เซรามิค จํากัด (มหาชน)
รวม ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้
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มูลค่ายุติธรรม

%

953,978
1,984,162

22,036,891.80
38,691,159.00

1.86
3.26

2,953,800
174,700
499,100

31,310,280.00
39,132,800.00
70,123,550.00

2.64
3.30
5.92

4,805,620
152,500

64,395,308.00
6,061,875.00

5.43
0.51

2,058,000
169,400

51,450,000.00
28,205,100.00

4.34
2.38

1,123,500

8,819,475.00

0.74

872,800

28,802,400.00

2.43

385,900

71,391,500.00
1,095,527,288.70

6.02
92.42

3,077,680

2,154,376.00
2,154,376.00

0.18
0.18

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
จํานวนหน่วย (หุ้น)

มูลค่ายุติธรรม

%

เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิง
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
รวม เงิ นฝากออมทรัพย์

3,638,284.84
217,205.60
3,855,490.44

0.31
0.02
0.33

เงินฝากเพือดําเนินการ
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพือดําเนินการ
รวม เงิ นฝากเพือดําเนิ นการ

85,544,575.60
85,544,575.60

7.22
7.22

สินทรัพย์อืน
หนี 'สินอืน

2,897,239.31
(4,879,163.97)

0.24
(0.41)

รวมทรัพย์ สินสุทธิ

1,185,099,806.08 100.00

อันดับความน่ าเชือถือของธนาคาร/สถาบันการเงินทีกองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่ าเชือถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชือถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี 'แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
Baa1(Moody’s)/ BBB+(S&P)/ BBB+(Fitch)
A1(Moody’s)/ A+(S&P)/ A+(Fitch)
Baa1(Moody’s)/ A-(Fitch)

AA+(Fitch)
A(Tris)
AA+(Fitch)
AAA(Fitch)

ข้ อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2561
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
งบดุล
ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
บาท
2561
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี '
จากเงินปั นผลและดอกเบี 'ย
จากการขายหน่วยลงทุน
รวมสินทรัพย์
หนี 'สิน
เจ้ าหนี '
จากการซื 'อเงินลงทุน
จากการรับซื 'อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
หนี 'สินอืน
รวมหนี 'สิน
สินทรัพย์สทุ ธิ

1,097,681,664.70
89,400,066.04
670,128.14
2,227,111.17
1,189,978,970.05

1,647,996.60
1,133,813.98
2,037,895.23
59,458.16
4,879,163.97
1,185,099,806.08

สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนทีได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร (ขาดทุน) สะสมจากการดําเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

294,757,136.88
631,835,406.39
1,185,099,806.08

มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
'
ณ วันสิ 'นงวด (หน่วย)

45.8439
25,850,726.2762

258,507,262.81
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กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี สยามลีดเดอร์ ส
งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาตัง> แต่ วนั ที 1 มกราคม ถึงวันที 30 มิถุนายน 2561
บาท
2561
รายได้ จากการลงทุน
รายได้ เงินปั นผล
รายได้ ดอกเบี 'ย
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยอืน
รวมค่าใช้ จา่ ย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

20,718,414.40
26,158.17
20,744,572.57
10,710,262.33
183,604.56
673,216.47
35,912.18
52,383.53
11,655,379.07
9,089,193.50

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึ 'นจากเงินลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิทียังไม่เกิดขึ 'นทังสิ
' 'น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึ 'นและทียังไม่เกิดขึ 'น
การเพิมขึ 'น (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน
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8,119,647.82
(65,789,799.12)
(57,670,151.30)
(48,580,957.80)

รายงานชือบุคคลทีเกียวข้ องทีกองทุนเข้ าทําธุรกรรม
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
ไม่มี
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561

รายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึง
ข้ อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2561

การเปิ ดเผยข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส มีอตั ราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 24.6%
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561

รายงานการดํารงอัตราส่ วนการลงทุนไม่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
ไม่มี

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ได้ ทีบริ ษัทจัดการโดยตรง หรื อที website ของบริ ษัทจัดการที http://www.aberdeen-asset.co.th
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การแก้ ไขเพิมเติมข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ มีการประกาศปรับลดรอบระยะเวลาการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จากแบบ 3 วัน
ทําการ (T+3) เป็ นแบบ 2 วันทําการ (T+2) โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
' วนั ที 2 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป นัน'
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด มีความยินดีทีจะเรี ยนให้ ทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ดังต่อไปนี ' ตังแต่
' วนั ที 2 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป จะได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็ วขึ 'น จากเดิม 3 วันทําการนับจากวันทํา
รายการ (T+3) เป็ น 2 วันทําการนับจากวันทํารายการ (T+2)
1. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนโกรท
2. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
3. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ
4. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนไทย เอคควิตี ' ดีวเิ ด็น
5. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทแคปปิ ตอลเพือการเลี 'ยงชีพ
6. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว
7. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว 70/30
8. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนแวลู
9. กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ 'ลแคปปิ ตอล

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด ในฐานะผู้จดั การ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยามลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ' ดีวเิ ด็น
ขอประกาศการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึงได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือวันที 14
มิถนุ ายน 2561 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป คือ แก้ ไขเพิมเติมข้ อ 7.4 และ ข้ อ 9 โดยระบุเพิมเติมหลักเกณฑ์ในการชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ได้ ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนทีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ณ วัน
ทําการก่อนหน้ า และประสงค์จะเลือกรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ทังนี
' ' ในการจัดสรรหลักทรัพย์จะเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ ตลงทุนกับจํานวนเงินทีกองทุนต้ องจ่ายคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดสรร
หลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตการลงทุน ณ วันทีผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยหากมีสว่ นต่างจะชําระส่วนทีเหลือเป็ นเงิน ทังนี
' ' ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ จาก
เว็บไซต์ของบริ ษัทที www.aberdeen-asset.co.th
การแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวจะมีผลตังแต่
' วนั ที 31 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561
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รายชือผู้จัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จํากัด
ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชือ/นามสกุล
นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์
นายออเสน การบริสุทธิS
นายพงค์ ธาริน ทรัพยานนท์
นางสาวธัญญา มหาวัฒนอังกูร
นายเฉลิมรัฐ ปั ญจวัฒนกุล
นายอะนะ แพร่ พิพัฒน์ มงคล

ชือกองทุนรวมทีรับผิดชอบ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนเฟล็กซิเบิ 'ลแคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสยามลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ' ดีวเิ ด็น
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทแคปปิ ตอลเพือการเลี 'ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนสมาร์ ทอินคัมเพือการเลี 'ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี 'เพือการเลี 'ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีนแวลู
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ' ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย' น โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี 'ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อีเมอร์ จิ 'ง ออพพอร์ ทนู ิตี 'ส์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อีเมอร์ จิ 'ง โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครีเอชัน
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี 'ส์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริกนั โกรท – สมอลเลอร์
คอมพานี ฟั นด์
กองทุนเปิ ด กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี หุ้นระยะยาว 70/30

ข้ อมูลระหว่างวันที 1 มกราคม 2561 – 30 มิถนุ ายน 2561
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หมายเหตุ

การรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้ บริการบุคคลอืน
โดยตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป บริ ษัทมีการรับบทวิจยั และบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบ
แทนเนืองจากการทีกองทุนใช้ บริ การบุคคลอืน (Soft Commission)

แนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ที Website ของบริ ษัทจัดการ
http://www.aberdeen-asset.co.th
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