ประกาศ
แจ้ งการเริ่มทารายการตามคาสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนแบบรายเดือน
(Monthly Subscription Plan) ของ
กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF)
ในเดือนเมษายน 2563
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท”) ได้ เคยแจ้ งให้ ท่านทราบถึงการขอหยุด
ทารายการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan : MSP) ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว (“MS-CORE LTF”) เป็ นการชั่วคราว ตั ้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการเพื่อรองรับการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน ของกองทุนดังกล่าวหลังการใช้ สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) สิ ้นสุดลงในปี 2562 แล้ วนั ้น
บริษัทมีความยินดีที่จะเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไขโครงการกองทุน MS-CORE LTF เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
และจะสามารถเริ่ มทารายการซือ้ หน่ วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนแบบรายเดือน (MSP) ของกองทุน MS-CORE
LTF ให้ ท่านอีกครั ง้ ตามรายละเอียดการลงทุนเดิม (วันที่ทารายการและจานวนเงินลงทุน) ที่ท่านได้ แจ้ งความประสงค์
ไว้ กั บทางบริ ษัท ก่ อนหน้ านี ใ้ นเดื อนเมษายน 2563 เป็ นต้ นไป โดยเงิน ค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนของท่ านจะน าไปลงทุ นใน
หน่ วยลงทุนชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษี (MS-CORE LTF-N) ซึ่งไม่ สามารถนาไปหักลดหย่ อนภาษี ได้ โดยมีรายละเอียดของ
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนทั ้ง 3 ชนิด ดังนี ้
1. หน่ วยลงทุนชนิดลดหย่ อนภาษี (MS-CORE LTF) โดยเงินลงทุนของท่านที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนจนถึงสิ ้น
ปี 2562 จะคงอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดนี ้
2. หน่ วยลงทุนชนิ ดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษี (MS-CORE LTF-N) สาหรับรายการซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
(MSP) ของท่านตั ้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็ นต้ นไป โดยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) ในอัตราร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
3. หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (MS-CORE SSF) โดยจะเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (MSP)
ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็ นต้ นไป
ทั ้งนี ้ หากท่า นประสงค์ จะเปลี่ยนแปลงคาสัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุนแบบรายเดื อนเพื่ อลงทุน ในหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
(MS-CORE SSF) กรุณาแจ้ งความประสงค์ของท่านในส่วนท้ ายของจดหมายตามด้ านล่างนี ้
บริ ษัทใคร่ ขอขอบพระคุณท่า นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ใ ห้ ความไว้ วางใจในการบริ หารเงิ นลงทุน ของท่ าน หากท่านต้ องการ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ฝ่ ายบริการผู้ถือหน่วยลงทุน โทร. 0-2844-0123
Click เพื่อเปิ ด <<จดหมายแจ้ งผู้ถอื หน่ วยลงทุน>>
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
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Notice of the reactivation of the Monthly Subscription Plan
(MSP) for Manulife Strength - Core Long-term Equity Fund
(MS-CORE LTF) in April 2020

With reference to our letter dated December 18th, 2019 regarding the temporary
suspension of the Monthly Subscription Plan (MSP) service for Manulife Strength - Core Longnd
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term Equity Fund (“Fund”) as of January 2 , 2020 until March 31 , 2020, Manulife Asset
Management (Thailand) Company Limited (“The Company”) would like to inform you that your
Monthly Subscription in this fund will automatically resume in April 2020 with no tax deductibility
against taxable income as the tax favoured status of the Long-Term Equity Fund ("LTF")
ceased in December 2019.
In addition, the Company is pleased to inform you that the Fund is currently changed
into a multi-class fund by adding two new share classes as detailed below.
1. MS-CORE LTF (LTF class): all your investment before 2020 remains in this class
which was not opened for subscription since January 2020.
2. MS-CORE LTF-N (Non-Tax class): for your MSP transaction from April 2020 (with
Front end Fee at 0.25% of investment amount)
3. MS-CORE SSF (Super Savings Fund class : new tax-saving fund in 2020): to
be opened for MSP in May 2020
If you wish to alter your monthly subscription plan into MS-CORE SSF, please
complete the below form and return to the company. Your amendment request will be effective
within three business days after the Company receives all required documents.
Finally, the Company would like to extend our sincere appreciation for being our valued
customer and offer our apologies for any inconvenience that these changes may cause. If you
have any further queries, please contact us at Tel. 0-2844-0123
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