
เปลี่ยนคะแนน
ใหเปนรางวัล

กับ จาก 4 กองทุน 
ตั้งแต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66

กองทุน MMM-PLUS ไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 

ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนการตัดสินใจลงทุน

MMM-MF 
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ีระยะส้ัน
(ชนิดเพ่ือการลงทุน) ความเส่ียงกองทุน 4

กองทุนเปดลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีหรือ
ตราสารทางการเงิน
 ซ้ือขายไดทุกวันทําการ
 สับเปล่ียนหนวยลงทุนไปกองทุนรวมอ่ืนของ
 เอ็มเอฟซี โดยไมเสียคาธรรมเนียม
 มีความเส่ียง Interest rate risk, Credit risk, 
 Liquidity risk

MMGOVMF
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 
(ชนิดเพ่ือการลงทุน) ความเส่ียงกองทุน 1

ลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร
ท่ีองคกรภาครัฐเปนผูออกหรือผูค้ําประกันพันธบัตร
ตราสารหน้ีท่ีกองทุน เพ่ือการฟนฟู และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินหรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
รัฐวิสาหกิจเปนผูออกหรือค้ําประกัน และ/หรือ
เงินฝากของธนาคารพาณิชย
 กองทุนลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐในสัดสวน
 ไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
 อายุของตราสารส้ันกวา 1 ป

MMM-PLUS
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส

ความเส่ียงกองทุน 4
ลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก และหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ โดยจะดํารงพอรตโฟลิโอ ดูเรช่ัน 
(Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใด ขณะ
หน่ึงไวไมเกิน 1 ป
 ลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของ
 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
 ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนข้ึน
 อยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
 กองทุนไมไดถูกจํากัดใหลงทุนในตราสารท่ีมี
 ความเส่ียงต่ําเชนเดียวกับกองทุนตลาดเงิน
 จึงอาจมีความเส่ียงสูงกวาได

SMARTMF
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม 
(ชนิดเพ่ือการลงทุน) ความเส่ียงกองทุน 4

 กองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศ
 ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพและให
 ผลตอบแทนท่ีดี เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย
 อ่ืน ๆ โดยมีอัตราสวนการลงทุนรวมกัน
 ทุกขณะ>80 % ของ NAV
 มีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอย
 ปละ 1 คร้ัง

mfcfunds @mfcfunds
รายละเอียดเพิ่มเติม
Contact Center 0-2649-2000 กด 0
www.mfcfund.com



 • สามารถใชสิทธ์ินําคะแนนสะสมตามท่ีปรากฏในบัญชีของทานท่ีเกิดจากการลงทุนในกองทุนตางๆ ตามตารางขางตนภายใต
เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด  เพ่ือใชแลกของรางวัลโดยยึดตามเง่ือนไขการเปดบัญชีโปรดกรอกแบบฟอรมรับของรางวัลจาก
รายการ MFC Smart Rewards ระบุประเภทของรางวัลท่ี ตองการ และรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน พรอมลงลายมือช่ือ
 • การคํานวณคะแนน Smart Rewards จะคํานวณเฉพาะยอดคงเหลือของกองทุนท่ีเขารวมรายการ (1 ม.ค.–31 ธ.ค. 66) โดย
คํานวณเฉพาะมูลคาการลงทุนคงเหลือตอวันเทาน้ัน ท้ังน้ี วิธีการคํานวณใหเปนไปตามท่ีบริษัทฯกําหนด • สามารถนํา
คะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัลไดต้ังแต ม.ค. 66 เปนตนไป โดยคะแนนสะสมท่ีเกิดข้ึนไมมีวันหมดอายุ • ผูถือหนวยฯ
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมจากท่ีใบรายงานมูลคาหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาท่ีจัดสงให หรือ สอบถามไดท่ีเจาหนาท่ี
วางแผนการลงทุน หรือ MFC Contact Center โทร  0-2649-2000 กด 0 • ผูถือหนวยฯ สามารถสงแบบฟอรมแลกรับ
ของรางวัลทุกวันทําการ (8.30 -15.00น.) ผานชองทางโทรสาร (FAX)  เจาหนาท่ีวางแผนการลงทุน ท่ี 0-2649-2305-8  
ทางตัวแทนฝายขาย ท่ี 0-2649-2198-9 หรือสงแบบฟอรม ดวยตนเองท่ี MFC Fund Café อาคารคอลัมนทาวเวอรและ
สํานักงานสาขาตาง ๆ ไดแก สาขาเซ็นทรัลพลาซาแจงวัฒนะ  สาขาปนเกลา สาขาเชียงใหม สาขาขอนแกน สาขาหาดใหญและ 
สาขาระยอง  • คะแนนสะสม Smart Rewards ไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการโอนคะแนนสะสมทุก
กรณีระบบจะทําการหักยอดคะแนนสะสมจากบัญชีของทาน ณ วันท่ีไดรับการแจงและ/หรือไดรับแบบฟอรมแลกของรางวัล
• ผูถือหนวยฯ มีสิทธ์ินําคะแนนมาแลกรับของรางวัล เม่ือมีคะแนนสะสมอยางนอยเทียบเทากับมูลคาคะแนนท่ีใชแลกของ
รางวัลท่ีมีมูลคาต่ําสุด •  บริษัทฯ จะจัดสงของรางวัลทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในแบบฟอรมแลกของรางวัล
โดยไมคิดคา บริการใด ๆ ในคร้ังแรก (ในประเทศเทาน้ัน) ภายหลังท่ีไดรับแบบฟอรมแลกของรางวัล โดยบริษัทฯจะจัดสง
ภายใน 30 วัน ทําการ และท่ีอยูในการจัดสงของรางวัลตองเปนท่ีอยูท่ีถูกตองและมีผูเซ็นตรับ หากสินคาสงไมถึงมือผูรับ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายจากผูขอแลกของรางวัลกอนจัดสงของรางวัลในคร้ังตอไป หรือขอใหผูขอแลก
ของรางวัลมารับโดยตรงท่ีบริษัทฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแลกรับหนวยลงทุน MMM-MF 
เฉพาะกรณีผูถือหนวยฯ มีบัญชีหนวย MMM-MF อยู แลว โดยบริษัทฯ จะทําการโอนหนวยลงทุนเขาบัญชีของผูถือหนวยฯ
ตามท่ีระบุใหภายใน 10 วันทําการ • ขอสงวนสิทธ์ิการคิดคํานวณใหคะแนนสําหรับผูถือหนวยลงทุนท่ีลงทุนผานชองทาง
ผูดูแลวางแผนการลงทุน สวนบุคคล และชองทาง E-Channel ของบริษัทฯ เทาน้ัน • บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ี
เกิดความเสียหายหรือสูญหาย เน่ืองจากการจัดสงสินคาทางไปรษณียการสงเสริม • การขายน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบแทน
ลูกคาผูมีอุปการคุณ โดยบริษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจายจึงขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาของ
โครงการของรางวัล หรือโบนัสท่ีมีมูลคาเทียบเทา เง่ือนไขการแลกรับของรางวัล ระยะเวลาในการจัดสง หรือวิธีการรับ
ของรางวัลรวมท้ังขอกําหนดอ่ืน ๆ ของการสงเสริมการขายน้ีเปนท่ีส้ินสุด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีหาก
มีขอโตแยงใด ๆ ใหถือคําตัดสินของบริษัทฯ เปนท่ีส้ินสุด

 
ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนการตัดสินใจลงทุน

เง่ือนไข: MFC SMART REWARDS  |  1 คะแนน = 1 บาท 

MMM-MF,  MMM-PLUS,
SMARTMF
MMGOVMF

กองทุน
   1 วัน : 100,000 บาท 1 วัน : 1,000,000 บาท
   คะแนน คะแนน
   
   0.04 0.40
  
   0.03 0.30

 รหัส แตม   มูลคา/บาท กำหนดเวลา
 F01 100 

Starbucks
  100 

ไมมีกำหนด
 F02 500   500 
 F05 500 Sizzler  500 3 ป
 F06 5,000 Fuji  5,000 6 เดือน

 รหัส แตม  ของรางวัล หมวด Mutual Funds มูลคา/บาท กำหนดเวลา
 M01 1,000 หนวยลงทุน MMM 1,000 ไมมีกำหนด
 M02 2,000   2,000 
 M03 5,000 MFC Fund Gift Card   5,000 3 เดือน
 M04 10,000 (หนวยลงทุน MM-GOV) 10,000 

 รหัส แตม ของรางวัล หมวด Shopping มูลคา/บาท กำหนดเวลา
 S01 100 

TOPS Supermarket Gift Voucher
 100 

1 ป
 S02 500   500 
 S03 200   200 
 S04 500 PARAGON, EMPORIUM, THE MALL  500 ไมมีกำหนด
 S05 1,000 GIFT VOUCHER  1,000 
 S06 200   200 
 S07 300 CENTRAL Gift Voucher

  300 ไมมีกำหนด
 S08 500   500
 S09 1,000   1,000
 S12 100 

TESCO LOTUS Gift Voucher
 100 

ไมมีกำหนด
 S13 500   500

ของรางวัล หมวด Food & Beverage


