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คุณก ำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด ์
MFC-BT INCOME GROWTH FUND (M-BT) 

ชนิดยูนิตลิงค์ : MBT-U 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC 

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

แบบ 123-1

ค่ำธรรมเนียม

ข้อมูลอ่ืนๆ

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีนำคม 2564

ผลกำรด ำเนินงำน

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

http://www.thai-cac.com/th
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 นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้ และหรือเงินฝำก ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 
โดยสัดส่วนกำรลงทุนตำมนโยบำยดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมตำม
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในแต่ละขณะ เพื่อผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดีและเป็นกำรกระจำย
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน ท้ังนี้ เน้นกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจกำรท่ีมีอัตรำกำร
จ่ำยเงินปันผลสูง มีรำคำของหลักทรัพย์ต่ ำเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐำน และแนวโน้มกำรเจริญเติบโต
ของรำยได้ โดยน ำเงินทุนของกองทุนส่วนใหญ่มำลงทุนในตรำสำรทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ 

ส ำหรับเงินส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตรำสำรหนี้ เงินฝำกธนำคำร ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส ำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ และทรัพย์สินอื่นท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) หรือตรำสำรหนี้ท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทน
อ้ำงอิงกับตัวแปร (Structure Note)  

 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณก าลังจะลงทุนอะไร?
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- ผู้ลงทุนที่ต้องกำรลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนเท่ำนั้น โดยเป็น
- ผู้ลงทุนที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอำจจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดลงจน

ต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทุนและท ำให้ขำดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่คำดหวังผลตอบแทนในกำรลงทุนระยะสั้นจำกกำรจับจังหวะตลำด (market timing)

- ผู้ลงทุนที่เน้นกำรไดร้ับผลตอบแทนในจ ำนวนเงนิที่แน่นอนหรือรักษำเงนิตน้ให้อยู่ครบ

 

 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนกำรขำยและบริษัทจัดกำร
 อย่ำลงทุนหำกไม่เข้ำใจลักษณะและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

   ค าเตือนที่ส าคัญ 
- กองทุนนี้มีกำรลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรหนี้ และ/หรือตรำสำรทุน รำคำตรำสำรที่ลงทุนหรือมีไว้อำจมีควำม

ไม่แน่นอน อันเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย ผลประกอบกำรของบริษัทหรือของทั้งอุตสำหกรรม
หรือภำวะเศรษฐกิจทั่วไป

- ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตหรือ
ตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนด และควรศึกษำรำยละเอียดควำมคุ้มครอง เงื่อนไขและควำมเสี่ยงในเอกสำร
ประกอบกำรขำยของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 

* ค่ำ SD แสดงควำมผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)
ทั้งนี้ คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564 

แผน าพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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1. สัดส่วนของประเ ททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

หมำยเหตุ : 
1. เนื่องจำกชนิดยูนิตลิงค์ (MBT-U) เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพ่ิงเปิดเสนอขำยใหม่ ดังนั้น ผู้ลงทุนสำมำรถอ้ำงอิงข้อมูล
ของกองทุน MBT-G ได้
2. ข้อมูลกองทุน MBT-G ณ วนัที่ 29 มกรำคม 2564
คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ท่ี www.mfcfund.com

สัดส่วนของประเ ททรัพย์สินที่ลงทุน
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* ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน * 
 

หมำยเหต ุ: 
1. ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวม เป็นอัตรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษธีุรกิจเฉพำะหรือภำษอีื่นใดแล้ว
2. ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว คิดตำมรอบปีบัญชีของกองทุน

หมำยเหตุ : 
1. ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษธีุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแลว้
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้ำที่รำคำขำย ซ่ึงเท่ำกับ มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อกำรค ำนวณรำคำขำย + ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี)
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่รำคำรับซ้ือคืน ซ่ึงเท่ำกับ มูลค่ำหนว่ยลงทุนที่ใช้เพื่อกำรค ำนวณรำคำรับซ้ือคืน - ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน (ถ้ำมี)

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 0.25% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน 0.25% ไม่เก็บ 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ2 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก3 ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง ตำมที่จ่ำยจริง 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมลูค่าซื้อขาย)1
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* ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 และ
2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบำลของสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ร้อยละ 25 และ
3) อัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่ำ 5 ล้ำนบำท เฉลี่ยของ 3 ธนำคำรพำณิชย์ขนำด
ใหญ่ ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ หลังหักภำษี ร้อยละ 25

2. แบบย้อนหลังตามปฏิทิน

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -21.95%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) : 12.11% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) : N/A
6. ประเ ทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
7. ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

หมำยเหตุ : 
1. เนื่องจำกชนิดยูนิตลิงค์ (MBT-U) เป็นชนิดหนว่ยลงทุนที่เพิ่งเปดิเสนอขำยใหม่ ดังนั้น ผู้ลงทนุสำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลของ

กองทุน MBT-G ได้
2. ข้อมูลกองทุน MBT-G ณ วันที่ 29 มกรำคม 2564
คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.mfcfund.com

ผลการด าเนินงาน
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำยเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)
วันท่ีจดทะเบียน 14 ตุลำคม 2546 (วันจดทะเบียนของกองทุน M-BT) 
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร 
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–15.30 น. 

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป 
วันท ำกำรขำยคืน: ทุกวันท ำกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30–13.00 น.
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน : ไม่ก ำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภำยใน 5 วันท ำกำร (3 วันท ำกำร) 
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ท่ี 
www.mfcfund.com

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน 1. คุณวริชญ์ ธรรมสุจริต
ผู้จัดกำรกองทุนหลัก-ตรำสำรทุนในประเทศ
เร่ิมบริหำรกองทุน วันท่ี 1 กันยำยน 2563
2. คุณณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์
ผู้จัดกำรกองทุนหลัก-ตรำสำรหนี้ในประเทศ
เร่ิมบริหำรกองทุน วันท่ี 18 กันยำยน 2560

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 8.7290 เท่ำ 
ของกองทุนรวม (PTR) 
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 2 
- MFC Contact Center โทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
- Selling Agent Service โทรศัพท์ 0-2649-2191-6
- ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 0-2835-3055-7
- ส ำนักงำนสำขำเซ็นทรัลพลำซำ ป่ินเกล้ำ โทรศัพท์ 0-2014-3150-2
- ส ำนักงำนสำขำขอนแก่น โทรศัพท์ 043-204-014-16
- ส ำนักงำนสำขำเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2
- ส ำนักงำนสำขำระยอง โทรศัพท์  033-100-340-2
- ส ำนักงำนสำขำหำดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5
และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดกำรจะแต่งตั้ง
ต่อไป

ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)
รับหนังสือชี้ชวน ท่ีอยู่: เลขที่ 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชั้น G และ  

ข้อมูลอื่นๆ

: ไม่ก ำหนด
: ไม่ก ำหนด
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ร้องเรียน ชั้น 21 – 23 ถ.รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02-649-2000 
website: www.mfcfund.com 
email: mfccontactcenter@mfcfund.com

ธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์ ทำงผลประโยชน์ ได้ท่ี www.mfcfund.com  
ข้อมูลอื่นๆ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 233,045,193.89 บำท 

มูลค่ำหน่วยลงทุน   20.0337 บำท/หน่วย 
(29 มกรำคม 2564) Morningstar Rating Overall   

 

  
 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบันคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนซึ่งผู้

ลงทุนอำจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ ำนวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต
 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวม ได้
สอบทำนข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ ณ วันที่ 11 มีนำคม 2564 แล้วด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง  ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด

http://www.mfcfund.com/
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 




