ประกาศรายการส่ งเสริ มการขาย
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เฟล็กซิเบิล้ ฟั นด์ เพื่อการเลีย้ งชีพ (MS-FLEX RMF)
 กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี ้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (MS-ASM RMF)
ระยะเวลาส่ งเสริ มการขาย

ระหว่ างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายละเอียด

 ทุกยอดเงิน ลงทุน 50,000 บาท รั บหน่ ว ยลงทุ นกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็ ง ค์ มัน นี่ มาร์ เก็ ต
(MS-MONEY) มูลค่ า 100 บาท ของเงินลงทุน เมื่อลงทุนในกองทุน MS-CORE LTF, MS-FLEX
RMF หรื อ MS-ASM RMF ระหว่ างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขรายการส่ งเสริ มการขาย

 ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายตังแต่
้ วนั ที่ 4 มกราคม - 29 ธันวาคม 2560
 คานวณจากยอดเงินลงทุน (ซื ้อ และ/หรือสับเปลี่ยนเข้ า) เมือ่ ลงทุนในกองทุน MS-CORE LTF, MS-FLEX
RMF หรือ MS-ASM RMF (ยกเว้ นการสับเปลี่ยนระหว่าง MS-FLEX RMF และ MS- ASM RMF) โดยจะ
แยกคานวณเป็ นรายกองทุน ทุกยอดเงิน ลงทุน 50,000 บาท รับ หน่ วยลงทุนในกองทุน MS-MONEY
(กองทุนรวมตลาดเงิน) มูลค่า 100 บาท
 บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด จะทารายการซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน MS-MONEY เพื่อเป็ นของ
สมนาคุณให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มสี ิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยจะใช้ ราคา NAV ใน
วันที่ 31 มกราคม 2561 ในการคานวณหน่วยลงทุน
 บลจ.แมนูไ ลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ขอสงวนสิ ท ธิ์ร ายการส่ ง เสริ มการขายนี ส้ าหรั บนัก ลงทุนทั่ว ไป
ยกเว้ น กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนและผู้ลงทุนที่ เปิ ดบัญชีลงทุนและทารายการผ่ าน
ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
 บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มมี ลู ค่าเทียบเท่ากัน
โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการจ่ายของสมนาคุณสาหรับรายการ
ส่งเสริมการขายอื่นๆ นอกเหนือไปจากเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น และหากเกิ ดกรณีพิพาทใดๆ การตัดสิน
ของบริษัทฯ ให้ ถือเป็ นที่สดุ
 เงื่อนไขอื่นเป็ นไปตามที่ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด

LTF เป็ นกองทุนที่ส่งเสริ มการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
กองทุน
MS-CORE LTF
MS-FLEX RMF
MS-ASM RMF

นโยบายการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เน้ นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนแบบผสมที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้น หรือ
5
ตราสารหนี ้ได้ ตามภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ลงทุนในกองทุนหลัก MGF-Asian Small Cap Equity Fund (Class I)
ซึ่งเน้ นลงทุนหุ้นขนาดเล็กในเอเชีย โดยมีนโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรู ป
6
สกุลเงินบาทขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

กองทุน MS-ASM RMF มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงของกลุ่มประเทศที่กองทุนไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรื อข้ อจากัดอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้

โปรดทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ ในคู่มือการลงทุนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ อาจทาให้ ได้ รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับพร้ อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
364/30 ชัน้ 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส ถ.ศรี อยุธยา เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341
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