กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดนี แวลู

รายงานครึ่งปี
1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

การทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนีไ้ ม่ มกี ารลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่ างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จํากัด
ได้ รับการรับรอง CAC/มีบริษัทแม่ ดูแลให้ ทาํ ตามกฎหมาย

รายละเอียดของกองทุน
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์และหรื อทรัพย์สนิ อันเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับตราสารแห่งทุน และตราสารกึ่งหนี ้ กึ่ง
ทุน รวมทังตราสารแห่
้
งหนี ้ ทังทางภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และหลักทรัพย์หรื อตรา
สารแห่งหนี ้ที่เสนอขายในต่างประเทศที่เป็ นเงินสกุลบาท และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์หรื อหน่วยทรั สต์ของทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs)
หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure fund) โดยบริ ษัทจัดการจะลงทุน
ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทุนสามารถปรับ
กลยุทธ์ การลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็ นสําคัญ

นโยบายกายจ่ ายเงินปั นผล โครงการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื่อให้ เกิดรายได้
เพิ่มขึ ้น

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยครึ่งปี แรกของปี 2565 และแนวโน้ ม
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลง 3.84% ในครึ่งปี แรกของปี 2565 จากปั จจัยหลัก
3 อย่าง เริ่มจากความเสี่ยงด้ านอัตราเงินเฟ้อที่สงู ขึ ้นจากอุปสงค์ที่มากขึ ้นและความตึงตัวด้ านห่วง
โซ่อปุ ทานที่กดดันให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯเร่ งปรับอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มเร็ วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ตามมาด้ วยปั จจัยด้ านสงครามระหว่างรัสเซีย -ยูเครนที่ทาให้ ราคาน ้ามันเบรนท์พ่งุ ขึ ้นไปแตะ 139
ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อบาร์ เรล ซึง่ เป็ นระดับที่สงู สุดในรอบ 13 ปี สร้ างความกดดันเพิ่มเติมต่ออัตราเงิน
เฟ้อ และสุดท้ าย คือ การที่นโยบายของโควิดเป็ นศูนย์ของจีนทาให้ ปัญหาด้ านการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อปุ ทานรุนแรงขึ ้น
 ในแง่ผลตอบแทนของแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม
กลุม่ การท่องเที่ยวให้ ผลตอบแทนดีที่สดุ มากถึง
25.47% เนื่องจากโครงการ Test & Go ที่ถกู นากลับมาใช้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และการเปิ ด
ประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงแม้ วา่ จะมีการระบาดของโอมิครอนก็ตาม
ส่วนกลุม่ อุตสาหกรรมที่ให้ ผลตอบแทนดีเป็ นลาดับสอง คือ กลุม่ การแพทย์ที่ปรับตัวเพิ่มถึง
14.59% จากรายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับโควิด-19 ที่ดีกว่าคาดและการทยอยฟื น้ ตัวของการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ตามมาด้ วยกลุม่ ขนส่งและโลจิสติกส์ +8.05% และอาหารและเครื่ องดื่ม +0.75%
กลุม่ อุตสาหกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี ้ให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ โดยกลุม่ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผลตอบแทนแย่สดุ ติดลบ
23.17%
จากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯท่ามกลางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ มลู ค่าพื ้นฐานของหุ้นแบบ Growth
น่าสนใจน้ อยลง นอกจากนี ้กลุม่ อุตสาหกรรมอื่นที่ได้ ผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่
สูงขึ ้น เช่น เงินทุนและหลักทรัพย์ให้ ผลตอบแทนลบ 11.86% และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ ผลตอบแทนลบ 6.30% ถึงแม้ วา่ กลุม่ อุตสาหกรรมที่
มีสดั ส่วนน ้าหนักมากถึง 22% ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างพลังงานและ
สาธารณูปโภคจะปรับตัวลง 1.33% แต่ก็ยงั ให้ ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด เนื่องจากราคาน ้ามันที่
สูงขึ ้น ถึงแม้ วา่ กลุม่ สาธารณูปโภคบางกลุม่ จะมีต้นทุนก๊ าซที่สงู ขึ ้นก็ตาม
 เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดอื่นในเอเชียที่ไม่รวมญี่ปนุ่ ประเทศไทยให้ ผลตอบแทนดีกว่าและเป็ นหนึง่
เป็ นประเทศไม่กี่แห่งที่มีเงินทุนไหลเข้ าสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติ ถึงแม้ วา่ กองทุนในประเทศจะมี
แรงขายสุทธิ 89,000 ล้ านบาท ซึง่ มีการขายคืนของกองทุนรวมระยะยาวมูลค่า 22,000 ล้ านบาท
รวมอยู่ด้วย แรงซื ้อสุทธิถึง 113,000 ล้ านบาทจากนักลงทุนต่างชาติก็ชว่ ยพยุงตลาดไว้ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ หุ้นขนาดใหญ่
 เรายังคงมีมมุ มองบวกต่อตลาดไทยในเดือนที่เหลือของปี นี ้ เพราะการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง และปั จจัยบวกจากจานวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของปี

 ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปี แรกของบริษัทจดทะเบียนค่อนข้ างดี และตลาดได้ ปรับประมาณการ
กาไรต่อหุ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ ้น 12.2% สาหรับปี 2565 และ 4.3%
สาหรับปี 2566 ทาให้ อตั ราการเติบโตของกาไรต่อหุ้นเพิ่มมาที่ +8.7% ในปี 2565 และ +6.0% ใน
ปี 2566 ถ้ ากาไรต่อหุ้นในปี นี ้สามารถเติบโตได้ มากถึง 8.7% จริง ระดับกาไรต่อหุ้นของตลาดจะ
เพิ่มจากช่วงก่อนโควิดเพียงแค่ 17% แปลว่าอัตราการเติบโตน่าจะยังคงมีตอ่ เนื่องไปถึงปี 2566
 ส่วนด้ านมูลค่าพื ้นฐานของตลาดนัน้ ในขณะนี ้ดัชนีกาลังซื ้อขายอยูท่ ี่ P/E ระดับ 15.8 เท่า สาหรับ
ปี 2565 และ 14.9 เท่า สาหรับปี 2566 ซึง่ ยังคงน่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยห้ าปี ย้ อนหลังที่ 15.6
เท่า
ภาพรวมตลาดตราสารหนีไ้ ทยครึ่งปี แรกของปี 2565 และแนวโน้ ม
 เฟดใช้ นโยบายการเงินแบบหดตัวอย่างค่อนข้ างมากเพื่อต่อสู่กบั อัตราเงินเฟ้อที่ไปแตะระดับสูงสุด
ในรอบหลายทศวรรษ (มิถุนายน 2565: 9.1% YoY) เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทาน
จากความตึงเครี ยดด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของรัสเซีย -ยูเครน และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ ง เฟดเพิ่ม
อัตราดอกเบี ้ยอีก 0.75% มาอยู่ที่ 2.25%-2.50% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็ นการปรับดอกเบี ้ยเพิ่ม
ในอัตราที่สงู ที่สดุ ตังแต่
้ ปี 2537 โดยสมาชิกบางคนในคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ ได้ ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึน้ อีกเพราะความกดดันด้ าน
ราคายังคงมีอยู่สูง ในเดือนมิถุนายนแผนภาพประมาณการการปรับอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของ
เฟดแสดงให้ เห็นว่าอัตราดอกเบี ้ย ณ สิ ้นปี น่าจะเพิ่มขึ ้นไปที่ 3.4% และไปใกล้ ระดับ 3.8% ณ สิ ้น
ปี 2566 ตลาดตอบสนองต่อการเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยของเฟดในรูปแบบ Bear flattening คือ การที่
อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุสนเพิ
ั ้ ่มขึ ้นเร็ วกว่าอายุยาว โดยอัตราตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ร่วงจากระดับสูงสุดของปี ที่ 3.47% มาทาการซื ้อขายอยู่ที่ 2.70%-2.80%
เพราะความกังวลด้ านการเข้ าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทาให้ นกั ลงทุนหนีไปหาแหล่งลงทุนที่
ปลอดภัย โดยตลาดได้ มีมมุ มองต่ออัตราดอกเบี ้ยท้ ายสุดที่ต่าลง
 GDP ของไทยในไตรมาสสองเติบโต 2.5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ต่ากว่าระดับที่ตลาดประเมินไว้ ที่
3.1% เนื่องจากอัตราการเติบโตของภาคส่งออกที่ช้าลงและการลงทุนของภาครัฐที่อ่อนลง ถึงแม้ ว่า
ภาคการท่องเที่ยวจะดีขึ ้นและการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนจะฟื น้ ตัวอย่างแข็งแกร่ง สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณอัตราการเติบโตของ GDP ปี 2565 ไว้ ที่
2.7%-3.2% โดยคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะไปแตะระดับ 10 ล้ านคนในปี นี ้หลังจากที่มีแนวโน้ ม
ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จานวนนักท่องเที่ยวมีมากถึง 1 ล้ านคนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็ นครัง้
แรกตังแต่
้ มีโควิด โดยในเจ็ดเดือนแรกของปี มีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเพียงแค่ 3 ล้ านกว่าคน

 ธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 0.25% จากจุดที่ต่าที่สุดมาที่ 0.75% ด้ วย
คะแนนเสียง 6 ต่อ 1 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็ นการใช้ นโยบายการเงินแบบหดตัวครัง้ แรกตังแต่
้
เดือนธันวาคม 2561 โดยธปท.มีมุมมองที่เป็ นบวกต่อการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจไทย และคาดว่า
GDP จะกลับสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิดภายในปี 2565 ด้ วยแรงสนับสนุนจากจานวน
นักท่องเที่ยวที่ดีกว่าคาดและการฟื น้ ตัวของการบริ โภคเอกชน แต่อย่างไรก็ตามการปรับดอกเบี ้ย
นโยบายกลับมาสู่ภาวะปกติจะค่อยเป็ นค่อยไป เพราะการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจไทยยังไม่สมบูรณ์
อีกทังยั
้ งคงต้ องจับตามองความผันผวนของตลาดโลก ถึงแม้ ว่าอัตราเงินเฟ้อพื ้นฐานจะยังอยู่ใน
ระดับสูงในปี นี ้ (ธปท.คาดการณ์ที่ 6.2%) แต่ธปท.ประเมินว่าระดับราคาจะค่อยๆปรับตัวลงตาม
ความกดดันด้ านอุปทานที่ลดลง ในขณะที่มุมมองด้ านอัตราเงินเฟ้อระยะกลางยังคงไม่เพิ่มขึน้
อย่างมีนยั สาคัญ
 โดยสรุปเราคาดว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินจะเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยครัง้ ละ 0.25% ในการ
ประชุมอีกสองครัง้ ที่เหลือของปี ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายน มาอยู่ที่ 1.25% สาหรับปี 2565
เนื่องจากธปท.ต้ องการปรับอัตราดอกเบี ้ยในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป โดยเรามองว่าอัตราดอกเบี ้ย
จะเพิ่มขึ ้นจนถึงประมาณ 2.0% ในที่สดุ ถึงแม้ ว่าพันธบัตรรัฐบาลไทยจะให้ ผลตอบแทนเป็ นลบ
อย่างมากจากอัตราผลตอบแทนที่พ่งุ ขึ ้นตามตลาดโลกในครึ่งปี แรก เราคาดว่าจะเห็นผลตอบแทน
ของพันธบัตรที่ ดีขึน้ ในครึ่ งปี หลัง เพราะเหลือช่องให้ อัตราดอกเบีย้ ปรับขึน้ ได้ อีกไม่มาก และ
พันธบัตรรัฐบาลไทยทังระยะสั
้
นและกลางได้
้
ปรับตัวตามแนวโน้ มการปรับอัตราดอกเบี ้ยของธปท.
ไปแล้ ว อย่างไรก็ดีแนวโน้ มของพันธบัตรระยะยาวยังคงมีความท้ าทายเนื่องจากความเสี่ยงอัตรา
เงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้ านอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงด้ านปริ มาณการเสนอ
ขายของพันธบัตร

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์
เสนอ

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด อเบอร์ดีน แวลู

ธนาคารซิ ต้ ี แ บงก์ เอ็น เอ สาขากรุ ง เทพฯ ในฐานะผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดี น แวลู อัน มี บ ริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูจ้ ดั ตั้งและจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
กองทุนรวมดังกล่าว สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น
ธนาคารฯ ได้จดั ทารายงานฉบับนี้ข้ นึ บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่
ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิ ทธิ ในความรับผิดต่อความผิดพลาด ความ
ละเลย (รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดแจ้ง ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับ
รายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรื อตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายคืนเงินทุน การกระทาการ
หรื อการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดต่อความเสี ยหายที่เป็ นผลมาจากการกระทา หรื อการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ
รายงานฉบับนี้
ธนาคารฯ เห็นว่า บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดการโดย
ถู กต้อ งตามที่ ควร ตามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ไ ด้กาหนดไว้ในโครงการจัด การที่ ไ ด้รั บอนุ มัติ จากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง

(Thierry Tassenoey คุณเจิดจันทร์ สุ นนั ทพงศ์ศกั ดิ์)
Citibank N.A.
ผูด้ ูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุ งเทพฯ
25 สิงหาคม 2565

ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ

371,749,313.96 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน

33.9962

บาท/ หน่วย

อัตราเฉลีย่ ต่อปี สําหรับผลการดําเนินงานที่แสดงในช่วงเวลาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
ที่มา: บลจ. อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จํากัด
หมายเหตุ
ตัวชี ้วัด : 35% SET TRI, 29.25%ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล MTM ของ ThaiBMA, 29.25% ผลตอบแทน
รวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสันของ
้
ThaiBMA และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชน MTM ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่ นระดับ BBB ขึ ้นไปของ ThaiBMA
ตัวชี ้วัดมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 สามารถดูการเปลีย่ นแปลงตัวชี ้วัดของกองทุนได้ ที่เว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
U

การเปลีย่ นเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ วดั ผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมดีขึ ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบตัวชี ้วัดมาตรฐาน เนือ่ งจากตราสารหนี ้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตวั ชี ้วัดมาตรฐานใหม่คาํ นวณ
จากสมมติฐานตราสารหนี ้ทังหมดเสี
้
ยภาษี
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องที่ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี ้ไม่มกี ารลงทุน ในตราสารที่อยูใ่ นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุน สาหรับรอบครึ่งปี บัญชี
ตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด*

จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของมูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ

2,057,743.35

0.53

61,732.30

0.02

205,774.33

0.05

49,819.10
2,375,069.08

*รวมภาษีมูลค่าเพิม่
**ไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ เฉลี่ย

387,744,164.06

0.01
0.61

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
ค่ านายหน้า สาหรับรอบปี บัญชี
ตั้งแต่ วันที่ 01 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ชื่อบริษทั นายหน้ า
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รวมค่ านายหน้าทั้งหมด

จานวนเงิน (บาท)

ร้ อยละของค่ านายหน้าทั้งหมด
29,660.15
26,162.64
19,059.54
16,191.54
15,156.35
3,060.51

27.13
23.94
17.44
14.82
13.87
2.80

109,290.73

100.00

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดน
ี แวลู
รายละเอียดเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2565
อันดับความน่าเชือถือ

จํานวนหน่วย (หุ ้น)

จํานวนมูลค่าทีตราไว ้

มูลค่ายุตธิ รรม

%

239,129.000000

8,130,386.00

2.19

415,400.000000

3,240,120.00

0.87

75,400.000000

6,672,900.00

1.79

หุน
้ สาม ัญ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครืองดืม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
ของใช้สว่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหล ักทร ัพย์
50,800.000000

8,763,000.00

2.36

421,200.000000

4,717,440.00

1.27

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด (มหาชน)

208,900.000000

3,634,860.00

0.98

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1,548,600.000000

6,689,952.00

1.80

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
ว ัสดุอุตสาหกรรมและเครืองจ ักร

อส ังหาริมทร ัพย์และก่อสร้าง
พ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์
121,300.000000

7,399,300.00

1.99

1,631,100.000000

4,991,166.00

1.34

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

177,200.000000

8,948,600.00

2.41

บริษัท สยามโกลบอลเฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

509,417.000000

9,373,272.80

2.52

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

22,000.000000

3,938,000.00

1.06

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

450,300.000000

6,934,620.00

1.87

539,100.000000

2,684,718.00

0.72

445,700.000000

5,125,550.00

1.38

189,000.000000

2,268,000.00

0.61

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

171,500.000000

7,203,000.00

1.94

บริษัท ฮิวแมนิก ้า จํากัด (มหาชน)

830,800.000000

9,720,360.00

2.61

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบวิ ชัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

179,000.000000

4,743,500.00

1.28

115,178,744.80

30.98

125,967.00

0.03

125,967.00

0.03

0.65

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริการ
พาณิชย์

การแพทย์

สือและสิงพิมพ์
บริษัท ตงฮัว โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

รวม

หุ ้นสามัญ

ใบสําค ัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุน
้
บริษัท ตงฮัว โฮลดิง จํากัด (มหาชน)
รวม

31,650.000000

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้น

พ ันธบ ัตรร ัฐบาล
3,000.000000

3,000,000.00

2,422,875.91

LB22DA

11,000.000000

11,000,000.00

11,071,047.50

2.98

LB233A

4,500.000000

4,500,000.00

4,718,847.79

1.27

LB236A

7,000.000000

7,000,000.00

7,175,034.83

1.93

LB23DA

8,000.000000

8,000,000.00

8,124,861.82

2.19

LB246A

2,000.000000

2,000,000.00

1,963,651.94

0.53

LB249A

10,000.000000

10,000,000.00

9,791,295.30

2.63

LB24DB

4,000.000000

4,000,000.00

3,963,451.60

1.07

LB25DA

8,000.000000

8,000,000.00

8,470,814.08

2.28

LB26DA

8,500.000000

8,500,000.00

8,408,271.81

2.26

LB27DA

4,000.000000

4,000,000.00

4,220,781.00

1.14

LB28DA

12,000.000000

12,000,000.00

12,156,666.96

3.27

LB296A

2,000.000000

2,000,000.00

2,269,031.21

0.61

LB29DA

5,000.000000

5,000,000.00

4,620,117.87

1.24

LB316A

3,500.000000

3,500,000.00

3,726,211.30

1.00

LB31DA

10,000.000000

10,000,000.00

9,345,183.25

2.51

LB326A

4,500.000000

4,500,000.00

4,849,876.30

1.30

LB366A

4,000.000000

4,000,000.00

3,935,050.76

1.06

LB416A

2,000.000000

2,000,000.00

2,037,849.57

0.55

LB446A

2,500.000000

2,500,000.00

2,742,552.74

0.74

LB466A

7,000.000000

7,000,000.00

5,660,461.80

1.52

LB676A

4,000.000000

4,000,000.00

3,195,120.94

0.86

LBA37DA

4,500.000000

4,500,000.00

4,744,368.78

1.28

131,000,000.00

129,613,425.06

34.87

ESGLB35DA

รวม

พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนเปิ ด อเบอร์ดน
ี แวลู
รายละเอียดเงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2565
อันดับความน่าเชือถือ

จํานวนหน่วย (หุ ้น)

จํานวนมูลค่าทีตราไว ้

มูลค่ายุตธิ รรม

%

พ ันธบ ัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รวม

BOT229A

4,000.000000

4,000,000.00

4,022,787.62

1.08

BOT22NA

15,000.000000

15,000,000.00

15,012,627.49

4.04

BOT235A

10,000.000000

10,000,000.00

9,950,929.15

2.68

CB22825A

10,000.000000

10,000,000.00

9,996,234.30

2.69

39,000,000.00

38,982,578.56

10.49

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

หุน
้ กู ้
A-(tha)/ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ไทย)

7,000.000000

7,000,000.00

7,044,995.45

1.90

A-/ทริส เรทติง

8,000.000000

8,000,000.00

7,839,623.28

2.11

AWN235A

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ไทย)

2,000.000000

2,000,000.00

2,026,549.31

0.55

AWN244B

AA+(tha)/ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ไทย)

3,000.000000

3,000,000.00

3,177,067.68

0.85

BAY22NB

AAA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ไทย)

2,000.000000

2,000,000.00

2,010,393.11

0.54

BGRIM247A

A-/ทริส เรทติง

2,000.000000

2,000,000.00

1,959,759.15

0.53

BGRIM275A

A-/ทริส เรทติง

3,000.000000

3,000,000.00

3,057,878.44

0.82

CENTEL229A

A-/ทริส เรทติง

900.000000

900,000.00

909,652.13

0.24

DTN237A

AA/ทริส เรทติง

5,000.000000

5,000,000.00

5,108,443.36

1.37

DTN267B

AA/ทริส เรทติง

5,000.000000

5,000,000.00

4,903,928.64

1.32

GPSC31NA

AA+/ทริส เรทติง

4,000.000000

4,000,000.00

3,866,118.77

1.04

GULF252A

A-/ทริส เรทติง

8,000.000000

8,000,000.00

7,821,617.36

2.10

LH22OA

A+/ทริส เรทติง

2,000.000000

2,000,000.00

2,020,101.85

0.54

LH23OA

A+/ทริส เรทติง

3,000.000000

3,000,000.00

3,019,706.75

0.81

AA(tha)/ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ไทย)

8,000.000000

8,000,000.00

7,790,846.15

2.10

TLT232A

AAA/ทริส เรทติง

2,000.000000

2,000,000.00

2,008,772.90

0.54

TLT263A

AAA/ทริส เรทติง

3,000.000000

3,000,000.00

2,878,248.11

0.77

A-/ทริส เรทติง

4,000.000000

4,000,000.00

3,902,660.48

1.05

71,900,000.00

71,346,362.92

19.19

ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น. เอ. - บัญชีเงินฝากโกลด์เซฟวิง

102,916.55

0.03

เงินฝากออมทรัพย์

102,916.55

0.03

ธนาคารซิตแบงก์
ี
เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพือดําเนินการ

16,529,741.11

4.45

เงินฝากเพือดําเนินการ

16,529,741.11

4.45

AEON22NA
AP257A

TBEV256A

WHA253A
รวม

หุ ้นกู ้

เงินฝากออมทร ัพย์
รวม

เงินฝากเพือดําเนินการ
รวม

สินทรัพย์อน
ื
หนีสินอืน
ิ สุทธิ
รวมทร ัพย์สน

477,933.22

0.13

(608,355.26)

(0.16)

371,749,313.96

100.00

นิยามอันดับเครดิต
ทริสเรทติง้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8 อันดับ โดยเริ่ ม
จาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับต่าสุด โดยตราสารหนี ้ระยะกลางและยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไป
และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่าที่สดุ บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด และ
ได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
AA มีความเสีย่ งต่ามาก บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A มีความเสีย่ งในระดับต่า บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจได้ รับผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี ้ที่
อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB มีความเสีย่ งในระดับสูง บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอื่ น ๆ ค่ อ นข้ า งชัด เจน ซึ่ ง อาจส่ง ผลให้
ความสามารถในการชาระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริ ษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ ต่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรื อความตังใจในการช
้
าระหนี ้ได้ ตามการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ บริ ษัทไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคื นเงินต้ นตามกาหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการ
ชาระหนี ้ได้
D เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้ าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
ฟิ ทช์ เรทติง้
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA(tha)
'AAA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี ้จะมอบให้ กบั อันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสีย่ ง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสาร
อื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อค ้าประกันโดยรัฐบาล

AA(tha)
'AA' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขันนี
้ ้ต่างจากผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งสุด
ของประเทศไทยเพียงเล็กน้ อย
A(tha)
'A' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันสู
้ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี การ
เปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดของ
ตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู กว่า
BBB(tha)
'BBB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันปานกลางเมื
้
่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความ
เป็ นไปได้ มากว่าการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรื อสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้ได้
ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี ้มากกว่าตราสารหนี ้อื่นที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สงู
กว่า
BB(tha)
'BB' แสดงถึงระดับความน่าเชื่ อถือค่อนข้ างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชาระหนี ้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนันๆ
้ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชาระหนี ้คืนตามกาหนดเวลา
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B(tha)
'B' แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันต
้ ่าอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี ้อื่นๆในประเทศไทย การปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี ้และข้ อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ ในปั จจุบนั แต่ความมัน่ คงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้
และความสามารถในการชาระหนี ้ตามกาหนดอย่างต่อเนื่องนันไม่
้ แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั สภาวะที่เอื ้อต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพ
ทางเศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขันต
้ ่ามากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารหรื อตราสารหนี ้อื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทางการเงินขึ ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื ้อต่อการดาเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)
อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี ้ จะถูกกาหนดให้ สาหรับองค์กรหรื อตราสารหนี ้ซึง่ กาลังอยูใ่ นภาวะผิดนัดชาระหนี ้ในปั จจุบนั
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขันสู
้ งสุดในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรื อตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้ อนั ดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี ้
จะมอบให้ สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้ อยที่สดุ ” เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน

และโดยปกติแล้ วจะกาหนดให้ กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรื อค ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้ เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนี ้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่สงู กว่า
F3(tha)
แสดงถึ ง ระดับ ความสามารถในการช าระหนี ต้ ามเงื่ อ นไขของตราสารการเงิ น ตามก าหนดเวลาในระดับ ปานกลางเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรื อตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี ้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสันมากกว่
้
าตราสารที่ได้ รับการจัดการจัดอันดับที่สงู กว่า
B(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นใประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี ้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ ้นตามการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสัน้
C(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี ้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันทางการเงินขึ ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื ้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้
D(tha)
แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี ้ที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ วหรื อกาลังจะเกิดขึ ้น
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่ องบ่งชี ้พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ ตอ่ จากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่ องหมาย “+” หรื อ “-” อาจจะถูกระบุไว้ เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือ
สาหรับประเทศหนึง่ ๆ เพื่อ แสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรี ยบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขันหลั
้ ก ทังนี
้ ้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ ต่อท้ ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรื ออันดับที่ต่ากว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับ
ความน่า เชื่ อ ถื อ ในระยะยาวและจะไม่มี ก ารระบุสัญ ลัก ษณ์ ต่ อ ท้ า ยดัง กล่า วส าหรั บ อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในระยะสัน้
นอกเหนือจาก “F1(tha)” สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่ อถือ (Rating Watch): สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ
จะถูกใช้ เพื่อแจ้ งให้ นกั ลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้ งแนวโน้ มทิศทาง
ของการเปล่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชีแ้ นวโน้ มในการปรั บอันดับความ
น่าเชื่อถือให้ สงู ขึ ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี ้แนวโน้ มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ ต่าลง หรื อ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีที่
อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้ รับการปรับขึ ้นปรับลงหรื อคงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุ
ไว้ สาหรับช่วงระยะเวลาสันๆ
้

มูดสี ้ ์ เรทติง้ การจัดอันดับคุณภาพกองทุนตราสารหนี ้
Aaa - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนี ้ที่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูงสุด และมี
ความเสีย่ งในระดับต่ามากที่สดุ ทีจ่ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Aa - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูง และมีความ
เสีย่ งในระดับตา่ มากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
A - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับสูงกว่าระดับ
ปานกลาง และมีความเสีย่ งในระดับต่าทีจ่ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Baa - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มตี ราสารหนี ้ที่ถกู พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับปานกลาง
และมีความเสีย่ งในระดับปานกลางที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปัจจัยพิเศษบางประการที่นาไปสูก่ ารเก็ง
กาไรในตลาดได้
Ba - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่ถกู จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่มีพื ้นฐานที่นาไปสูก่ ารเก็งกาไรใน
ตลาดได้ และมีความเสีย่ งในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
B - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่ถกู พิจารณาว่าเป็ นตราสารที่สร้ างการเก็งกาไรในตลาด
และมีความเสีย่ งในระดับสูงทีจ่ ะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Caa - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับต่า และมี
ความเสีย่ งในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง
Ca - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มตี ราสารหนี ้ที่สร้ างการเก็งกาไรสูงในตลาด และมีแนวโน้ มที่จะเกิด
การผิดสัญญาชาระหนี ้มาก
C - กองทุนตราสารหนี ้ในอันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี ้ที่เกิดการผิดสัญญาชาระหนี ้ขึ ้นแล้ ว และมีโอกาสน้ อยที่จะ
กลับมาชาระเงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยได้
หมายเหตุ - การเพิ่มเติมข้ อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้ เลข 1, 2 และ 3 กากับต่อท้ ายอันดับคุณภาพกองทุนตังแต่
้ อนั ดับ Aa ถึง
Caa การกากับด้ วยเลข 1 แสดงว่ากองทุนหรื อผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ ายกัน มีอนั ดับคุณภาพสูงที่สดุ ในอันดับ
นัน้ การกากับด้ วยเลข 2 แสดงว่ากองทุนหรื อผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ ายกัน มีอนั ดับคุณภาพปานกลางในอันดับ
นัน้ และการกากับด้ วยเลข 3 แสดงว่ากองทุนหรื อผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทอื่นที่คล้ ายกัน มีอนั ดับคุณภาพตา่ ที่สดุ ใน
อันดับนัน้
อันดับความน่ าเชื่อถือของธนาคาร/สถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในต่ างประเทศ

อันดับความน่ าเชื่อถือโดย
สถาบันในประเทศ

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. (U.S.)

Aa3 (Moody)/A+ (S&P)/A+ (Fitch)

-

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

A3 (Moody)/ A- (Fitch)

AAA (Fitch)

ข้ อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2565

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
ข้ อมูลระหว่ างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรม
-ไม่มี-

รายงานการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่

การเปิ ดเผยข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 43.73%
รายงานการดารงอัตราส่ วนการลงทุนไม่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
-ไม่มี-

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมและรายงานการถือหน่วยลงทุน
เกิน 1 ใน 3 ได้ ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรื อที่ website ของบริษัทจัดการที่ https://www.abrdn.com/th-th/investor

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
ข้ อมูลระหว่ างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป บริษัทมีการรับบทวิจยั และบทวิเคราะห์ ผ่านทาง MiFID II จึงไม่มีการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

แนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่ Website ของบริษัท
จัดการ ที่ https://www.abrdn.com/th-th/investor

การรั บชาระหนีด้ ้ วยทรั พย์ สินอื่น
-ไม่มี-

รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวมของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน (ประเทศไทย) จากัด
ลาดับที่
ชื่อกองทุนรวมทีร่ ับผิดชอบ
ชื่อ/นามสกุล
1.
2.
3.
4.

นายพงค์ธาริ น ทรัพยานนท์
นางสาวดรุ ณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย
นางสาวดวงธิดา แซ่แต้
นายวรพจน์ ลีลาวิชิตชัย

-

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกรท
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เฟล็กซิเบิ ้ลแคปปิ ตอล
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สยามลีดเดอร์ ส
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมอลแค็พ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ไทย เอคควิตี ้ ดีวเิ ด็น
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมาร์ ทแคปปิ ตอล เพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สมาร์ ทอินคัม เพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยาว
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แคช ครี เอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโรเปี ย้ น ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ 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 ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินเดีย โกรท ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อินคัม ครี เอชัน่
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน อเมริ กนั โกรท – สมอลเลอร์ คอมพานี ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ตราสารตลาดเงิน สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

- กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
- กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แบบผสม สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
-

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ตราสารทุนไทย เพื่อการออม
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล สมอลแค็พ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวเิ ด็น ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน โกลบอล อินโนเวชัน่ เอคควิตี ้ ฟั นด์
กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิ ตอล ฟั นด์

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
บาท

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร

354,703,573.49
16,632,657.66

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย

819,588.38

ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน

195,409.15

สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

6,440.54
372,357,669.22

หนีส้ ิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

126,922.77

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

406,778.44

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

63,036.66

หนี้สินอื่น

11,617.39

รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ

608,355.26
371,749,313.96

สินทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน

109,350,105.35

กำไร(ขำดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

57,888,805.67
204,510,402.94
371,749,313.96
33.9962
10,935,010.5965

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน แวลู
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
บาท

รำยได้
รายได้เงินปันผล

2,246,744.06

รายได้ดอกเบี้ย

2,281,772.13

รายได้อื่น

5.01

รวมรำยได้

4,528,521.20

ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

2,057,743.35
61,732.30
205,774.33
30,652.78

ภาษีเงินได้

188,046.18

ค่าใช้จ่ายอื่น

19,166.32

ค่านายหน้า

109,290.73

รวมค่ำใช้ จ่ำย

2,672,405.99

รำยได้สุทธิ

1,856,115.21

รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิจำกเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(3,007,506.94)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(15,549,916.31)

รวมรำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิจำกเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่เกิดขึน้

(18,557,423.25)

กำรเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์ สุทธิจำกกำรดำเนินงำน

(16,701,308.04)

