
 
 

 
 
ที่ ทบ. 058/2565 

วันที่ 29 เมษายน 2565 
 

เร่ือง        แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จ านวน 6 กองทุน 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จ ากัด  (“บริษทั”) ขอแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม จ านวน 6 กองทุน ดังต่อไปนี ้ 

1.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ (ABCG-M)  

2.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี ้ฟันด์ (ABJO)  

3.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเป้ียน  ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด์ (ABEG)  

4.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด์ (ABWOOF)  

5.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) และ 

6.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์ (ABGEM)  

ทัง้นี ้การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมข้างต้น ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมรีายละเอียดของการแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยสรุป ดงันี ้
 
1. การเปลี่ยนชื่อกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนชื่อของกองทนุหลัก  

หมายเหตุ   กองทุนรวมยังคงใช้ชื่อย่อเช่นเดมิ 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 1. มีผลใช้บังคับตัง้แตวั่นที ่22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า  
ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด์ 

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตีส์้ ฟันด์ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส   
ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี ้ฟันด์ 



 
 

 
 
2. การปรับปรุงทัง้ชื่อและนโยบายการลงทุนของกองทนุหลักดังต่อไปนีใ้ห้เป็นปัจจบุัน  ทัง้นี ้ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือชีช้วนของกองทุนหลกั โดยกองทนุหลักมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติม และถูก
จัดเป็นกองทุน Sustainable Funds ภายใต้ Article 8 ของ Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลการลงทนุอย่างย่ังยืนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสหภาพ
ยุโรป 

 
2.1 กองทุนหลักของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ เปล่ียนชื่อกองทุนเป็นดังนี ้

 
 
 
 
2.2 กองทุนหลักของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนตีิ ้ฟันด์ เปล่ียนชื่อกองทุนเป็นดังนี ้

 

 
 
 
2.3 กองทุนหลักของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเป้ียน ซัสเทนเนเบลิ เอคควิตี ้ฟันด์ เปล่ียนชื่อกองทนุเป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
2.4 กองทุนหลักของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ซัสเทนเนเบลิ เอคควิตี ้ฟันด์ เปล่ียนชื่อกองทนุเป็นดงันี ้

 
 
 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 2. มีผลใช้บังคับตัง้แตวั่นที ่22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 
Aberdeen Standard SICAV I - All China  

Equity Fund 
Aberdeen Standard SICAV I - All China 

Sustainable Equity Fund 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese  

Equity Fund 
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese 

Sustainable Equity Fund 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 
Aberdeen Standard SICAV I - European  

Sustainable and Responsible Investment  
Equity Fund 

Aberdeen Standard SICAV I - European 
Sustainable Equity Fund 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ 
Aberdeen Standard SICAV I – Global Sustainable  

and Responsible Investment Equity Fund 
Aberdeen Standard SICAV I – Global 

Sustainable Equity Fund 



 
 

 
 
3. การปรับปรุงเฉพาะนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ (ABIG) 
และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิง้ โกรท ฟันด์ ให้เป็นปัจจุบัน  ทัง้นี ้ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน
ของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมกีารเปิดเผยข้อมูลในส่วนของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติม และถูกจัดประเภทเป็น
กองทุน Promoting ESG Funds  ภายใต้ Article 8 ของ Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลการลงทนุอย่างย่ังยืนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสหภาพ
ยุโรป 

 
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 3.  มีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพ่ิมเติม  กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.          
0-2352-3388 เพ่ือให้ค าแนะน ากองทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่าน  และบริษัทขอขอบพระคุณ
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกลงทุนอย่างต่อเนื่องกับกองทุนของบริษัทใน
โอกาสต่อไป  

 
                                            
                                            ขอแสดงความนับถือ 

  
                                                   
 

                          (นายปรกฤษฎ์  พรรคพานิช) 
                                                                                                            ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 


