ออมกอน เพื่ออนาคตที่ดีกวา
กับกองทุน SSF, SSFX และ RMF ของ MFC

ลงทุนวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63

รับทันที !! หนวยลงทุน MM-GOV
มูลคา 100 บาท

สำหรับทุกๆ ยอดการลงทุน

สะสมครบ 50,000 บาท

เงื่อนไขรายการสงเสริมการขาย
สำหรับระยะเวลาลงทุน ยอดซื้อระหวางวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63
รายการสงเสริมการขายนีส
้ ำหรับกองทุนในกลุม
 SSF, SSFX ทุกกองทุน และกองทุนในกลุม
 RMF เฉพาะกองทุน
M-VALUE, M-PROP RMF, HI-DIV RMF เทานั้น
ผูลงทุนสามารถทำรายการซื้อหนวยลงทุนไดผานทุกชองทางการลงทุน โดยคำนวณจำนวนเงินลงทุนสุทธิสะสม
จากการซื้อ และโอนเขาจาก บลจ.อื่นๆ รวมถึงรายการโอนจาก PVD เขากองทุน RMF ที่รวมรายการ ทั้งนี้ ไมนับการ
สับเปลี่ยนภายในกลุม
 RMF และ SSF, SSFX ของ บลจ.เอ็มเอฟซี หักดวยจำนวนขายคืนทีผ
่ ด
ิ เงือ
่ นไขการลงทุน การ
โอนออกไปกองทุน SSF, SSFX, RMF และการโอนกองทุน PVD ไปยังกองทุน RMF ของบลจ.อื่นๆ ในชวงเวลา
สงเสริมการขาย
กรณียอดซื้อใหมนับเฉพาะยอดการลงทุนที่ไมเกินกวากรมสรรพากรกำหนด
กรณีทม
่ี ากกวา 1 บัญชีกองทุน จะนับรวมมูลคาเงินลงทุนจากทุกบัญชีของทุกกองทุนทีเ่ ขารวม โดยพิจารณาจาก
เลขประจำตัวบัตรประชาชนเปนหลัก โดยบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิน
์ ำของรางวัลเขาบัญชีใดบัญชีหนึง
่
บริษัทโอนหนวยลงทุนของสมนาคุณ MM-GOV ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 63 เปนตนไป
บริษท
ั ฯ เปนผูร บ
ั ผิดชอบคาใชจา ยในรายการสงเสริมการขาย ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขโดยไมตอ
 งแจง
ใหทราบลวงหนา
เงือ
่ นไขเปนไปตามที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กำหนด กรณีเกิดขอพิพาทถือคำตัดสินของบริษท
ั ฯ เปนทีส
่ น
้ิ สุด
การซือ
้ หนวยลงทุนผานบัตรเครดิตจะไมไดรบ
ั คะแนนสะสมหรือเงินคืน และไมไดรบ
ั สิทธิก
์ ารแบงผอนชำระใดๆ บริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิก
์ รณีทไ่ี ดรบ
ั สิทธิใ์ นการรับของรางวัลจากโปรโมชัน
่ นีแ้ ลว ไมสามารถรับของรางวัลใดๆจากโปรโมชัน
่ อืน
่ ๆ
ของบริษท
ั ฯ อีกในชวงระยะเวลาเดียวกัน
นโยบายการลงทุน

กองทุน

ความเสีย
่ ง

ตราสารหนี้ + ตราสารทุน (ผสม)

M-VALUE, MTF-SSFX,
MTF-SSF

5

ตราสารทุน

HI-DIV RMF, MTQ-SSFX
MTQ-SSF

6

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย

M-PROP RMF*

7

*กองทุนนี้กระจุกตัวในผูออก ดังนั้นหากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินเปนจำนวนมาก
ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชนทางภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน
mfcfunds

@mfcline

รายละเอียดเพิ่มเติม
Contract Center 0-2649-2000 กด 0
www.mfcfund.com

กองทุนรวมเพื่อการออม
(Super Savings Fund : SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี หุนไทย เพื่อการออม
MFC Thai Equity Super Savings Fund (MTQS)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม
MFC Thai Flexible Super Savings Fund (MTFS)

IPO: 1-15 เมษายน 2563
ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี หุนไทย
เพื่อการออม (MTQS)

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล
เพื่อการออม (MTFS)

ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ หนวยลงทุนของกอง
ทุนรวมตราสารทุน โดยมี net exposure ในตราสาร
ดังกลาว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80%
ของ NAV

กระจายการลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือ ตราสาร
แหงหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ หนวย
infra หนวย property หนวยทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) และ/หรือ หนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ เงินฝาก

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาด SET และ/หรือ ตลาด MAI
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 65 % ของ NAV
อาจลงทุนในกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ไมเกิน 25% ของ NAV
ไมลงทุนใน Derivatives และ Structured Note

นโยบายจายเงินปนผล
ชนิดหนวยลงทุน
(Share Class)
Fund Fact Sheet

จายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : MTQ-SSFX
2. ชนิดเพื่อการออม : MTQ-SSF
MTQ-SSFX

1. ชนิดเพื่อการออมพิเศษ : MTF-SSFX
2. ชนิดเพื่อการออม : MTF-SSF
MTF-SSFX

MTQ-SSF

MTF-SSF

*ผูถือหนวยสามารถสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง SSF พิเศษ ไปยัง SSF พิเศษ และ/หรือ SSF ไปยัง SSF เทานั้น

ความแตกตางระหวาง

SSF พิเศษ และ
SSF

กองทุน SSF สามารถใชลดหยอนภาษีตั้งแตป 2563 นี้ และจากที่ประชุม ครม.เมื่อ 10 มี.ค. 63 มีการเพิ่มเติม SSF พิเศษขึ้นมา เพิ่มสิทธิลดหยอนภาษี

เงื่อนไข

SSF พิเศษ

ชวงเวลารับสิทธิประโยชน
ทางภาษี

การถือครองหนวยลงทุน

SSF

ลงทุนระหวาง

ลงทุนภายในป 2563 - 2567

ไมนอยกวา 10 ป
นับจากวันที่ซื้อ

ไมนอยกวา 10 ป
นับจากวันที่ซื้อ

ลดหยอนภาษีได

ลดหยอนภาษีไดสูงสุด 30%
ของเงินไดพึงประเมิน
แตไมเกิน 200,000 บาท

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

ไมเกิน 200,000 บาท

สิทธิภาษี

(แยกจากวงเงิน SSF ปกติ)

รวมกันตองไมเกิน 500,000 บาท
SSF พิเศษ
ไมเกิน 200,000 บาท

+

PVD*
ไมเกิน 15%

+

RMF
ไมเกิน 30% หรือ
500,000 บาท

+

SSF
ไมเกิน 30% หรือ
200,000 บาท

+

ประกันบำนาญ
ไมเกิน 15% หรือ
200,000 บาท

*หรือ กบข., กอช.,กองทุนเพื่อการเกษียณแบบอื่นๆ

ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชนทางภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน
0-2649-2000

mfcfunds

www.mfcfund.com
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