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ที่ PD 078/21 
      วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 
เรียน ผู้เอาประกันภยักรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 
เร่ือง การแก้ไขชื่อกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) 
เอกสารแนบ  ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) 
  

   ตามที่บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ได้ออกผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนไออินเวสท์ ไอ
เวลท์ตี ้และไอลิงค์ (ยูนิต ลิง้ค์) โดยทัง้สามผลิตภณัฑ์มีกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนได้ทัง้หมด 21 กองทุน 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  ขอแจ้งการเปล่ียน
ชื่อบริษัท ซึ่งได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัง้แต่วนัที่ 23 กันยายน 2564 ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

เดิม ใหม่ 

Aberdeen Standard  Asset Management (Thailand) Limited Aberdeen  Asset Management (Thailand) Limited 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการด าเนินการเปล่ียนชื่อของกองทุนรวมทัง้หมด
ที่อยู่ภายใต้การจัดการให้สอดคล้องกับชือ่ทางการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท “abrdn” (อ่านว่า ”อเบอร์ดีน”) มี
ผลตัง้แต่วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีกองทุนรวมอเบอร์ดีน 
ภายใต้ยูนิต ลิงค์ของบริษัทฯ ทัง้หมด 4 กองทุน รายละเอียดการเปล่ียนชื่อกองทุนตามตารางด้านล่าง ทัง้นีร้หัสกองทุนคงเดิมไม่
มีการเปล่ียนแปลง 
 

ชื่อกองทุน เดิม ใหม่ 
รหัส

กองทุน 

ภาษาไทย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู 
ABV 

English Aberdeen Standard Value Fund  abrdn Value Fund  

ภาษาไทย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท 
ABG 

English Aberdeen Standard Growth Fund  abrdn Growth Fund  

ภาษาไทย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ 
ABSM 

English Aberdeen Standard Small Cap Fund  abrdn Small Cap Fund  

ภาษาไทย 
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์
ทูนิตีส์้ ฟันด์ 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทู
นิตีส์้ ฟันด์ ABJO 

English Aberdeen Standard Japan Opportunity Fund  abrdn Japan Opportunities Fund  
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 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้การ
สนับสนุนกองทุนรวมดังกล่าวตลอดมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท กรุงไทย-
แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โทร 1159 ทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง หรือ อีเมล customer.care@krungthai-axa.co.th   
  
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ภควิภา เจริญตรา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้า 

 

mailto:customer.care@krungthai-axa.co.th


 
 
 
 
ที่ ท.บ. 145/2564       
 11 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการจัดการกองทนุรวม 
เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนจ านวน 30 กองทุน โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้ 

1. การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม โดยเปล่ียนชื่อกองทุนรวมทัง้หมดที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทโดยตัดค าว่า 
“สแตนดาร์ด” ออก และ ในส่วนภาษาอังกฤษจะใช้ “abrdn” (อ่านว่า “อเบอร์ดีน”) แทนค าว่า “Aberdeen” เ พ่ือให้
สอดคล้องกับชื่อทางการค้าใหม่ (new brand) ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท “abrdn” รวมทัง้การปรับปรุง  
ชื่อของบริษัทจัดการในส่วนที่ระบุไว้ในโครงการเพ่ือให้สะท้อนชื่อปัจจุบันของบริษัท และปรับปรุงรายการหัวข้อใน
โครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อก าหนดของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้โครงการจัดการกองทุนมีการเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็นและไปเปิดเผยไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม (Q&A) ของกองทุนแทน 

2. การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนส าหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ (ABAGS-
M), กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ฟันด์ (ABAPAC-M) และกองทุนเปิด อเบอร์ดนี ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ 
(ABCG-M) โดยการเพ่ิมชนิดหนว่ยลงทนุประเภทหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงทุน
และการออมให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน  และแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวมส าหรับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ , กองทุน เ ปิด  อเบอร์ดีน       
โกลบอล  สมอลแค็พ ฟันด์, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ตราสารทุนไทย เพ่ือการออม และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม    
ครีเอชั่น ซึ่งเป็นกองทนุทีม่ีการแบ่งชนดิหน่วยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) อยู่แล้ว โดยแก้ไขในส่วนชื่อย่อของกองทุนด้วย
การเพ่ิม –M ไว้ข้างท้ายชื่อย่อ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ชื่อย่อของกองทุนที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของ
บริษัท 

3. การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมส าหรับกองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ (ABWOOF)           
โดยเปล่ียนชื่อกองทุน จาก เดิม “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์” เป็น “กองทุนเ ปิด 
อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล  เอคควิตี ้ฟันด์” เพ่ือสะท้อนชื่อกองทุนหลัก 

ทัง้นีก้ารแก้ไขโครงการดงักล่าวมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดการแก้ไขประกาศ  
ในเว็บไซต์ของบริษัท ตามลิงคน์ี ้     https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/media-centre-news-
article/announcement-on-the-change-of-fund-scheme-amendments 

 

 

 

https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/media-centre-news-article/announcement-on-the-change-of-fund-scheme-amendments
https://www.abrdn.com/th-th/thailand/media-centre/media-centre-news-article/announcement-on-the-change-of-fund-scheme-amendments


 

 

 

 

 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 -2352-3388 
เพ่ือให้ค าแนะน ากองทนุทีเ่หมาะสมและตรงกับความต้องการของทา่น  และบริษัทขอขอบพระคุณและหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บริษัท
จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนของบริษัทในโอกาสต่อไป  

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                               
 

                                                                                   (นายปรกฤษฎ์  พรรคพานิช) 
           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                   

 
 



ประกาศเกี่ยวกับกองทุนเป�ดอเบอร�ดีน
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด (ประเทศไทย) จํากัด 
ขอแจ�งการเปลี่ยนชื่อบร�ษัท ซึ่งได�ดําเนินการเป�นที่เร�ยบร�อยแล�วตั้งแต�
วันที่ 23 กันยายน 2564

เดิม ใหม�

Aberdeen Standard  Asset Management (Thailand) Limited

บร�ษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน
อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด (ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน
อเบอร�ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

บร�ษัทจะดําเนินการเปล่ียนชื่อย�อของบางกองทุนรวมท้ังชื่อ
ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด ท่ี อ ยู � ภ า ย ใ ต � ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง
บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อเบอร�ดีน (ประเทศไทย) จํากัด
ให�สอดคล�องกับช่ือทางการค�าที่ ใช � ในการประกอบธุรกิจ
ของกลุ�มบร�ษัท “abrdn” (อ�านว�า”อเบอร�ดีน”) มีผลต้ังแต�
วันที่ 2 พฤศจ�กายน 2564 ตามที่ ได�รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชื่อกองทุน เดิม ใหม� รหัส
กองทุน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด แวลู

Aberdeen Standard Value Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด โกรท

Aberdeen Standard Growth Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด สมอลแค็พ

Aberdeen Standard Small Cap Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน สแตนดาร�ด เจแปน ออพพอร�ทูนิตี้ส� ฟ�นด�

Aberdeen Standard Japan Opportunity Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน แวลู

abrdn Value Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน โกรท

abrdn Growth Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน สมอลแค็พ

abrdn Small Cap Fund 

กองทุนเป�ด อเบอร�ดีน เจแปน ออพพอร�ทูนิตี้ส� ฟ�นด�

abrdn Japan Opportunities Fund 

นอกจากนี้จะทำการเปลี่ยนโดเมนเนมเป�น www.abrdn.com โดยตัวแทน

สนับสนุนการขายและผู�ลงทุนทุกท�านสามารถดาวน�โหลดเอกสารสรุปสาระสำคัญ

หนังสือชี้ชวนและประกาศต�างๆของกองทุนทั้งหมดได�ทาง 

https://www.abrdn.com/th-th/thailand/fund-centre#literature หร�อ สแกน QR Code  
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