Announcement
Discount Policy for the Front-End and Back-End Fees of
Aberdeen Standard Asset Management (Thailand) Limited
1. A subscription to the Foreign Investment Funds (FIFs) or other funds made by a provident
fund with a specific arrangement with Aberdeen Standard Asset Management (Thailand)
Limited (Aberdeen Standard) or through a distributor who has a specific arrangement with
Aberdeen Standard, shall be charged the front-end and/or back-end fees at the discount rate
of 0% of unit price.
2. A subscription to FIFs or other funds as part of the unit-linked product made through a life
insurance company, who has a specific arrangement with Aberdeen Standard, shall be charged
the front-end and/or back-end fees at the discount rate of 0% of unit price.
3. A subscription to FIFs or other funds under a promotional campaign, shall be charged the
front-end fee at the discount rate of 0% or 50% of the current charge, as the case may be, as
specified under the criteria of such promotional campaign which will be published
on Aberdeen Standard’s website from time to time.
4. Apart from clause 3, Aberdeen Standard may consider reducing investors/unitholders the
front-end fee of FIFs for the subscription or switch-in transactions for 0.5% of the
current charge only if the following conditions are met:
4.1 Investor/unitholder invests into any FIFs for the total amount at least Baht 100 million
either during and/or after IPO period whereby only a switch-in transaction from Aberdeen
Standard Cash Creation and/or Aberdeen Standard Income Creation is an eligible investment
under this scheme;
4.2 The subscription and/or switch-in transactions shall be made on the same trading day. The
investments made by a group of companies may be considered as a single investment for the
purpose of this clause with an approval from the Aberdeen Standard Bangkok Executive
Committee; and
4.3 An investor/unitholder must make a request for the discount prior to each respective
subscription or switch-in transactions. In the case where an investor/unitholder has invested
via a distributor, whether in whole or in part, the investor/unitholder must arrange the
respective distributor to apply for the discount for them prior to each
respective subscription or switch-in transactions.
5. All previous announcements pertaining to the discount policy of the front-end and back-end
fees shall be repealed and replaced by this Announcement. In case of any doubt, Aberdeen
Standard reserves the right to interpret words and expressions specified in this
Announcement. Aberdeen Standard’s interpretation shall be deemed final.
Announced on October 30, 2018

ประกาศ
หลักเกณฑ์ ในการคิดค่ าธรรมเนียมการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน อเบอร์ ดนี สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด
1. การซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (“กองทุนรวม FIF”) หรื อกองทุนอื่นๆของบริ ษัทฯโดยกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพทีม่ ีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทฯ หรื อกระทาผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่มีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทฯ
จะคิดค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. การซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตของกองทุนรวม FIF หรื อกองทุนอื่นๆของบริ ษัทฯ ที่กระทาผ่านบริ ษัทประกันชีวิตซึ่ง
เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่มีข้อตกลงเฉพาะกับบริ ษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนในอัตราร้ อยละ 0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. การซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม FIF หรื อกองทุนอื่นๆของบริ ษัทฯ ตามรายการส่งเสริ มการขาย จะคิดค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรื อในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่เรี ยกเก็บในปั จจุบนั แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์การส่งเสริ มการขายที่จะประกาศเป็ นครัง้ คราวในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ
4. สาหรับกองทุนรวม FIF นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3 แล้ ว บริ ษัทฯ อาจพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนร้ อยละ 0.5 จากอัตราที่เรี ยกเก็บในปั จจุบนั ได้ เฉพาะภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
4.1 ผู้ลงทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนในกองทุนรวม FIF กองทุนใดกองทุนหนึง่ หรื อรวมกันทังหมดเป็
้
นจานวนตังแต่
้ 100 ล้ าน
บาท หรื อมากกว่า (ทังในช่
้ วงการเสนอขายครัง้ แรกและภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก) โดยหากเป็ นกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะนับให้ เฉพาะการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด แคช ครี เอชัน่ และ/หรื อ กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน
สแตนดาร์ ด อินคัม ครี เอชัน่ เท่านัน้
4.2 รายการซื ้อหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะต้ องกระทาในวันทาการซื ้อขายเดียวกัน สาหรับการซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
กลุม่ บริ ษัทเดียวกันอาจได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นการลงทุนรายการเดียวกันได้ หากได้ รับการอนุมตั ิจากคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
(Bangkok Executive Committee) และ
4.3 ผู้ลงทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องร้ องขอให้ บริ ษัทฯพิจารณาลดค่า ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก่อนทารายการซื ้อหรื อ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของบริ ษัทฯไม่
ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ผู้ลงทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวเป็ นผู้ขอให้
บริ ษัทฯพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขายให้ กับผู้ลงทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทารายการซื ้อหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
5. ให้ ยกเลิกประกาศฉบับก่อนหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการลดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
โดยให้ ใช้ ประกาศ
ฉบับนี ้แทน ในกรณีที่มขี ้ อสงสัยหรื อความไม่ชดั เจนประการใดเกี่ยวกับประกาศฉบับนี ้ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการแปลความถ้ อยคา
และความหมายในประเด็นปั ญหาดังกล่าว โดยคาวินิจฉัยของบริษัทฯให้ ถือเป็ นที่ยตุ ิ
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

