
 
 

 
 

ประกาศ 
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุ จ านวน 10 กองทุน  

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จ านวน 10 กองทุน ได้แก่

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะส้ัน (MMM) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้
ระยะส้ัน ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (MSHORTPVD) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส (MMM-PLUS) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 
สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ (MFF) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส (SMART-PLUS) 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ ( I-SMART) และกองทุนเปิด 
เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ (MCBOND) ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปล่ียนดัชนีชี้วัด (Benchmark) เพื่อให้ดัชนีชี้วัดกองทุนรวมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการลงทุน  

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากส านักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
กองทุน ดัชนีชี้วดัเดิม ดัชนีชี้วดัใหม ่

1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาด
เงิน (MM-GOV) 

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00% 
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เฉล่ีย
ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 
50.00% 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
สัดส่วน  100.00% 

2. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ี
ระยะส้ัน (MMM) 

1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ัน (Short-
term Government Bond Index) สั ด ส่ ว น 
50.00% 
2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะส้ัน 
(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่ มี
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่
ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย สัดส่วน 50.00% 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
สัดส่วน 65.00% 
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหน้ีภาคเอกชน
ร ะ ย ะ ส้ั น  ( ThaiBMA Commercial Paper 
Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา
สารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00% 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ



ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หลังหักภาษี สัดส่วน 
10.00% 

3. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ี
ระยะส้ัน ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(MSHORTPVD) 

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่  (ZRR) อายุ
ประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 50.00%   
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนเฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของ
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย , และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 50.00% 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
สัดส่วน 55.00% 
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหน้ีภาคเอกชน
ร ะ ย ะ ส้ั น  ( ThaiBMA Commercial Paper 
Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตรา
สารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35.00% 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สัดส่วน 10.00% 

4. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหน้ี
ระยะส้ัน พลัส (MMM-PLUS) 

1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่  (ZRR) อายุ
ประมาณ 6 เดือน สัดส่วน 24.75%   
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน 
วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 24.75%  
3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 
1 ปี สัดส่วน 5.50%    
4 . LIBOR 6  เดื อ นบ วกค่ า เฉ ล่ี ย  Credit 
Spread ของตราสารหนี้ที่มี อันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB ในช่วงระยะเวลา
ที่ค านวณผลตอบแทน หลังหักภาษี สัดส่วน 
45.00%  
หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีค านวณผลตอบแทน 

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล
ระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย 
สัดส่วน 55.00% 
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หลังหักภาษี สัดส่วน 
10.00% 
3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี 
สัดส่วน 30.00% 
4. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 
ปี สัดส่วน 5.00% 

5. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ 
อินคัม (SMART)  
6. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซตีราสารหน้ี 
(MFF) 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย  สัด ส่วน
50.00%  

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ  1  - 3  ปี  ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 55.00% 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้



2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน
น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00% 

ภาคเอกชน  Mark-to-Market มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย สัดส่วน 35.00% 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หลังหักภาษี สัดส่วน 
10.00% 

7. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ 
อินคัม พลัส (SMART-PLUS) 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย  สัด ส่วน 
35.00% 
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน
น้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลังหักภาษี สัดส่วน 40.00% 
3. ดัชนี Barclays Global Aggregate 
Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD สัดส่วน 25.00% 
หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ  1  - 3  ปี  ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 30.00% 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน  Mark-to-Market มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ 
ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย สัดส่วน 35.00% 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ีย
ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หลังหักภาษี สัดส่วน 
10.00% 
4. ดัชนี Barclays Global Aggregate 
Corporate Total Return Index Value 
Hedged USD สัดส่วน 25.00% 
หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

8. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อนิคัม 
พลัส (MIPLUS) 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย  สัด ส่วน 
75.00% 
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return 

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตร
รัฐบาล Mark-to-Market อายุ  1  - 3  ปี  ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 50.00% 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน  Mark-to-Market มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้น
ไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย สัดสว่น 25.00%. 
3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง



Index) สัดส่วน 12.50% ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 
4. ดั ชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อ สั งห า ริ ม ท รัพ ย์  (PF&REIT Total Return 
Index) สัดส่วน 12.50% 

9. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่น
แนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART) 

- ดั ช นี  Bloomberg Barclays GLOBAL 
AGGREGATE Total RETURN INDEX 
VALUE Hedged USD สัดส่วน 100.00%   
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน เพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วัน
ค านวณผลตอบแทน 

- ผลการด า เนินงานของกองทุนรวมหลัก 
สัดส่วน 100.00% 
หม าย เห ตุ :ก อ งทุ น ห ลั ก  Amundi Global 
Aggregate Bond ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

10. กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ไชน่า บอนด์ 
(MCBOND) 

- ดัชนี  Bloomberg Barclays China 
Aggregate Total Return Index Hedged 
USD สัดส่วน 100.00%  
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วัน
ค านวณผลตอบแทน 

- ผลการด า เนินงานของกองทุนรวมหลัก 
สัดส่วน 100.00% 
หมายเหตุ :กองทุนหลัก BGF China Bond 
ปรับด้ วยอั ต ราแลก เป ล่ียน เพื่ อ ค านวณ
ผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่
ค านวณผลตอบแทน 

 
หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ดูแลบัญชีของท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC 

Contact Center โทร. 0-2649-2000 กด 0 ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 18 มกราคม 2565 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจดัการ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107536001371 
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร. 02-649-2000 โทรสาร 02-649-2100 
www.mfcfund.com 

 


