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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคมัโกรทฟันด ์
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 
ชื่อกองทุน  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ 

ชื่ออังกฤษ  MFC-BT INCOME GROWTH FUND 

ชื่อย่อ M-BT 

ประเภท กองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
-  ชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป (ช่ือย่อ : MBT-G)  
-  ชนิดยูนิตลิงค์ (ช่ือย่อ : MBT-U) 
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ช่ือย่อ : MBT-PVD) 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 

นโยบายการลงทุน กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และ
หรือเงินฝาก ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง โดย
สัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท
จัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ 

นโยบายการจ่ายเงินปนัผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการเพ่ิมขึ้น 
ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (realized and unrealized)  
ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล 

มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือครั้งแรก 
-  ชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป  
-  ชนิดยูนิตลิงค์  
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 
1,000 บาท 
ไม่กําหนด 
ไม่กําหนด 

วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการ
กองทุนรวม 

วันที่ 17 กันยายน 2546 

วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม วันที่ 14 ตุลาคม 2546 

ปัจจัยหลักทีส่ง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ดังน้ันผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับ
สภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการ
ชําระหน้ีของผู้ออกตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการได้พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มี
คุณภาพและมีความมั่นคงสูงเป็นส่วนใหญ่ 
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

คําถาม - คําตอบเก่ียวกับลักษณะทีส่ําคัญของกองทุนรวม 

 กองทุนรวมนีมี้การกําหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือแบง่ชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดังน้ี 
1.  ชนิดผู้ลงทุนทัว่ไป (ช่ือย่อ: MBT-G) สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป  
2.  ชนิดยูนิตลิงค์ (ช่ือย่อ: MBT-U) สําหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
3.  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ช่ือย่อ: MBT-PVD) สําหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 กองทุนรวมนีมี้จํานวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
จํานวนเงินทุนของโครงการ 3,000 ล้านบาท 

 กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดยที่
ยอมรับผลขาดทุนได้บางส่วน 

 กองทุนรวมนีจ้ะนําเงนิไปลงทุนในทรพัยส์ินใด 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ จะกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่ง
หน้ี และหรือเงินฝาก ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพ่ือผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
และเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งน้ี เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลสูง มีราคาของหลักทรัพย์ตํ่าเมื่อเทียบกับปัจจัยพ้ืนฐาน และแนวโน้มการเจริญเติบโต
ของรายได้ โดยนําเงินทุนของกองทุนส่วนใหญ่มาลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ สําหรับเงินส่วนที่
เหลือจะลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัพย์สิน
อ่ืนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือตราสาร
หน้ีที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) 

 ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน 
ผู้ลงทุนจะมีโอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น อันเน่ืองมาจากการปรับตัวของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ รวมไปถึงดอกเบ้ียหรือมูลค่าของตราสารอ่ืนๆ ที่กองทุนลงทุน 

 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทนุของผู้ลงทุน 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ดังน้ัน
ผลตอบแทนของกองทุนจึงขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบ้ีย และความสามารถในการชําระหน้ีของผู้ออกตราสารที่กองทุนได้ลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการได้พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพและมีความมั่นคงสูงเป็นส่วนใหญ่   

 การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกัน
อย่างไร 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
แห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีอัตราการ
จ่ายเงินปันผลสูง มีราคาของหลักทรัพย์ตํ่าเมื่อเทียบกับปัจจัยพ้ืนฐาน และแนวโน้มการเจริญเติบโตของ
รายได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือตราสารหน้ีที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง
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กับตัวแปร (Structure Note) ดังน้ันกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ จึงมีอัตราความเสี่ยงในระดับ
ปานกลางถึงสูง โดยความเสี่ยงจะสูงกว่ากองทุนรวมตราสารตลาดเงิน และตราสารหนี้ แต่จะตํ่ากว่ากองทุน
รวมตราสารทุนและกองทุนรวมตราสารอนุพันธ์ 

 
 ลงทนุในกองทนุรวมนีค้วรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด 

ตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ใช้ค่าเฉล่ียของผลตอบแทนจาก  
3 ดัชนี ตามสัดส่วนดังต่อไปน้ี 
1.  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 
2.  ผลตอบแทนสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ร้อยละ 25 
3.  ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให ้
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่
ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

 ควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ปน็ระยะเวลาเทา่ใด  
ควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีในระยะปานกลางถึงระยะยาว 
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 กองทุนนีเ้ปน็กองทุนรวมทีมี่ผู้ประกันเงนิลงทนุหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ อย่างไร 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่มุ่งเน้นจะคุ้มครอง
เงินต้น. 

 กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 กองทุนรวมนีเ้หมาะสมกับผูล้งทนุที่มีความคาดหวังอยา่งไร 
ผู้ลงทุนที่คาดหวังจะได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการปรับตัวของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ รวมไปถึงดอกเบ้ียหรือมูลค่าของตราสารอ่ืนๆที่กองทุนลงทุน 

คําถาม - คําตอบเก่ียวกับขอ้กําหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทนุ 

 กองทุนรวมมีวิธีการขายและรับซ้ือคนืหนว่ยลงทนุอย่างไร 
กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
1.  ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป และชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. โดยติดต่อที่บริษัท
จัดการ, สํานักงานสาขา และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ลงทุนสามารถ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งได้ตามมูลค่าขั้นตํ่าของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ราคาขาย = มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อแต่ละรายจะได้ = จํานวนเงินที่ซื้อ / ราคาขาย  
2.  ชนิดยูนิตลิงค์ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต 
หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด (ถ้ามี) 
กรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
1.  ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป และชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 13.00 น. ที่
บริษัทจัดการหรือสํานักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิ้นวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
2.  ชนิดยูนิตลิงค์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชีวิตหรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด (ถ้ามี) ในเวลาทําการที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด รวมถึง
สามารถทําผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนได้โดยวิธีใด 
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเก่ียวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ได้ทางโทรศัพท์ 0-2649-2000 
หรือ ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com  
MFC Contact Center โทรศัพท:์ 0-2649-2000 กด 0 
Selling Agent Service โทรศัพท:์ 0-2649-2191-6 
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  โทรศัพท์: 0-2835-3055-7  
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สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  โทรศัพท์: 0-2014-3150-2  
สํานักงานสาขาขอนแก่น  โทรศัพท์: 043-204-014-16  
สํานักงานสาขาเชียงใหม่  โทรศัพท์: 053-218-480-2  
สํานักงานสาขาระยอง  โทรศัพท์: 033-100-340-2 
สํานักงานสาขาหาดใหญ่  โทรศัพท์: 074-232-324-5  
นอกจากน้ี ผู้ลงทุนจะสามารถทราบข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนได้จากหนังสือพิมพ์
รายวันอีกด้วย 

 กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆ 
มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 กองทุนรวมมีข้อกําหนดเก่ียวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทนุอย่างไร  
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเง่ือนไข
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้
แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

 วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเปน็อย่างไร 

1.  ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป และชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนน้ีกับกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 13.00 น. ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  

2.  ชนิดยูนิตลิงค์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไว้เท่าน้ัน 

 กองทุนรวมกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร 

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดยูนิตลิงค์และชนิดกองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น รวมถึงไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําเป็นหลักประกันได้ 

นอกจากน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดเง่ือนไขวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอน
เพ่ิมเติมได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

คําถาม - คําตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสทิธิในหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Confirmation Note) ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 
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 ผู้ถือหน่วยอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใดบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจํากัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนดหรือใน
กรณีอ่ืน (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดรวมในจํานวนเสียงในการขอมติดังกล่าว 

 ช่องทางและวิธีการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสยีงและการดําเนนิการ
ใช้สิทธิออกเสยีงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่  
www.mfcfund.com 

 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 
ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน)  
ช้ัน G และช้ัน 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 

 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ไม่ม ี

คําถาม - คําตอบเก่ียวกับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนนิการของกองทุนรวม 

 ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมนี้ และมีใครเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุนของ
บริษัทบ้าง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวม โดย ณ วันที่  
2 มีนาคม 2564 บริษัทจัดการ มีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปน้ี 
กรรมการ 

(1)  ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณ ี (2)  นายสดาวุธ เตชะอุบล  
(3)  พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช  (4)  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา 
(5)  นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (6)  นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ 
(7)  นายมงคล ลลีาธรรม (8) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ 
(9)  นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสด์ิ (10) ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 
(11) นายบิน วีริงกา   

ผู้บริหาร 
(1)  นายสดาวุธ เตชะอุบล (2)  นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ 
(3)  นางพัณณรัชต์ บรรพโต (4)  นายชาคริต พืชพันธ์ 
(5)  นายประสิทธ์ิ พรปฏิมากร (6)  นายกิตติคม สทุธิวงศ์ 
(7)  นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ (8) นางสาวนริศรา อมาตยกุล 
(9)  นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศม ี   

คณะกรรมการการลงทุน  
(1)  นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ (2)  นางพัณณรัชต์ บรรพโต 
(3)  นายชาคริต พืชพันธ์ (4)  นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 
(5)  นายพิพัฒน์ นรานันทน์ (6)  นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ 
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 บริษัทจัดการมีจํานวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการเท่าไร 

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จํานวน 129 
กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 259,757.60 ล้านบาท 

 ใครเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ มีคุณสมบัติอย่างไร และมีหนา้ที่ความรับผดิชอบอะไรบา้ง 

ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน
นายวริชญ์ ธรรมสุจริต 
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน 
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ 
 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาผู้ประกอบการและ
การตลาด จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 

 CFA (Level 2) 

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ฝ่าย Private Equity 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่าย Private 
Equity บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส  
ฝ่าย Private Equity  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Private Fund 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด 
(มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Private Fund 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

นายศรุต สุทธิสําแดง 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศศ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท Master of Science 
in Finance (International 
Program) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Sales Representative,  
บริษัท เอเวอร์กรีน สตาร์ (ประเทศไทย) 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน, บล.ทรีนีต้ี 
 Manager Distribution & CRM,  

บลจ.ซีมีโก้ 
 ผู้จัดการกองทุน, บลจ.ฟินันซ่า 
 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, บลจ.ทิสโก้ 
 ผู้จัดการกองทุน, บลจ.ไทยพาณิชย์ 
 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.ทิสโก้ 
 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.เอ็มเอฟซี

นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารทุนในประเทศ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
(MSF) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
บัวหลวง จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน
นายณัฐพงษ์  ขจรกิจอภิรักษ์ 
ผู้จัดการกองทุนหลักของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟินันซ่า 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 

 ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาต 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

นายนรินทร์  จันทร์เนตร 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงินระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศและตราสารอนุพันธ์  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยน  
ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน)

นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน นครหลวงไทย จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า 
จํากัด 

 ผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน
นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
เอกการเงินและการธนาคาร  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท ด้านการเงิน  
Monash University   
ประเทศออสเตรเลีย 

 เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นักวิเคราะห์การลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

นางสาวอําพร จันทรานุกูล 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก Monash 
University ประเทศออสเตรเลีย   

 Marketing Executive บริษัท 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลป์ไทย จํากัด 
(มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารเงิน 
(Treasury) ดูแลการค้าตราสารหนี้และ
เงินตราต่างประเทศ ธนาคาร 
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC)  

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารเงินบุคคล
รายใหญ่ (Private Wealth 
Management) ธนาคารดอยซ์แบงก์  

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 
ผู้จัดการกองทุนรองของกองทุน 
ในส่วน ตราสารหนี้ในประเทศ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 ผู้จัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน ด้านจัดการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จํากัด 
(มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) 

 ผู้อํานวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  ได้แก่ 
1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์  
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน  
5. จัดทํารายงานกองทุน และเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ใครเป็นผูเ้ก็บรักษาทรัพย์สนิและดูแลบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ 

ช่ือ :  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ช้ัน 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

นอกจากหน้าที่ตามท่ีกําหนดในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือ นางสาวชมภูนุช แซแ่ต้ และ/หรือ  
นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือ นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรือ  
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย และ/หรือ นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกุล 
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  
ที่อยู่:  เลขที่ 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวาณิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

 ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชือ่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชําระเงนิและจัดสรรหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วย
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
ที่อยู่:  ช้ัน G และช้ัน 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111 

 ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์  0-2649-2000 กด 2 
- MFC Contact Center โทรศัพท์  0-2649-2000 กด 0 
- Selling Agent Service โทรศัพท์  0-2649-2191-6  
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์  0-2835-3055-7 
- สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทรศัพท์  0-2014-3150-2 
- สํานักงานสาขาขอนแก่น โทรศัพท์  043-204-014-16 
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- สํานักงานสาขาเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-218-480-2 
- สํานักงานสาขาระยอง โทรศัพท์ 033-100-340-2 
- สํานักงานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-232-324-5 

ธนาคาร ออมสิน   โทรศัพท์ 0-2614-9828 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-8175 
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4715 
ธนาคาร ไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย โทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 3209 
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2680-1234 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2618-1111 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8883-4 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2761-9100 ต่อ 6565 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2857-7000 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด โทรศัพท์ 0-2697-3874 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9234-6 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทรศัพท์ 0-2672-5900 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 808 -809 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8951 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2648-1718 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2695-5487 
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2352-5100 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 3870-1 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2287-6623-28 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9559 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2949-1126-28 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6555 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2009-8023-4 
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2022-1499 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จํากัด โทรศัพท์ 0-2103-8813 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-6222 
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรัน ประกันชีวิต จํากัด โทรศัพท์ 0-2648-3333 
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2220-3977 
บริษัท เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทรศัพท์ 0-2861-5544 

คําถาม - คําตอบว่าผูล้งทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนจากช่องทางใด 

 หากต้องการทราบข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกองทุน จะทราบจากช่องทางใดบ้าง 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษทัจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  
ที่อยู่:  ช้ัน G และ ช้ัน 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  
MFC Contact Center โทรศัพท:์ 0-2649-2000 กด 0 
Selling Agent Service โทรศัพท:์ 0-2649-2191-6 
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  โทรศัพท์: 0-2835-3055-7  
สํานักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  โทรศัพท์: 0-2014-3150-2  
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สํานักงานสาขาขอนแก่น  โทรศัพท์: 043-204-014-16  
สํานักงานสาขาเชียงใหม่  โทรศัพท์: 053-218-480-2  
สํานักงานสาขาระยอง  โทรศัพท์: 033-100-340-2 และ 
สํานักงานสาขาหาดใหญ่  โทรศัพท์: 074-232-324-5  

และ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทัแต่งต้ัง 

ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงแตล่ะประเภท 

เน่ืองจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือ 
เงินฝาก ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ทั้งน้ี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง มีราคาของหลักทรัพย์
ตํ่าเมื่อเทียบกับปัจจัยพ้ืนฐาน และแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ และจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivative) หรือตราสารหน้ีที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)  
ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย สถานการณ์ของตลาดทุน
และตลาดเงิน ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ ความมั่นคงของผู้ออกตราสาร สภาพคล่องของตราสาร และการ
บันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด จึงเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  
ความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว เช่น 
(1) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

และฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทํากําไร รวมถึง
ความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบ้ียได้เต็มจํานวนหรือตามเวลาที่กําหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:  จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก
ต่อสถานะบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ จะทําให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกําไรของ
บริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk) ได้แก่ 
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบ้ียได้ตามที่กําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะ
การเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ เป็นต้น 

(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ได้แก่ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
หรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณากระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
พ้ืนฐานของตราสาร และสภาวการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้นรวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดสัดส่วน
ที่เหมาะสมในการกระจายการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละรายบริษัท นอกจากน้ียังมีการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ร่วมด้วย เพ่ือให้บริษัทสามารถประเมินความ
เสียหายสูงสุดจากการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss)  

(4) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่
กองทุนถืออยู่น้ันขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครั้งและปริมาณน้อย 
กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่อง
สูง เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารกองทุน 

ทั้งน้ี แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน 

สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทุนรวม 

ตารางสรปุอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  

ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก 

 
ไม่จํากัดอัตราส่วน 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ที่จดัต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 10% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล 

เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1  
หรือ 5.2.2 ผู้มภีาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังน้ี  
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า  
1.  10% หรือ  
2.  นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9  บริษัทหลักทรพัย์  

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ีมากกว่า 397 วัน 

นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market  

6 ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์

สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําใหม้ีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ)  

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.1  
6.4  ธุรกรรมดังน้ี ทีคู่่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ 

investment grade  
6.4.1  reverse repo  
6.5  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  
6.5.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ)  

6.5.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กําหนด  

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า  
(1)  10% หรือ  
(2)  นํ้าหนักของทรัพย์สินที่

ลงทุนใน benchmark + 
5%  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และ
มีลักษณะ ตาม 6.5.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF  

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1)  25% หรือ  
(2)  นํ้าหนักของทรัพย์สินที่

ลงทุนใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF  

ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย หรือคูส่ัญญา ดังน้ี  
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
1.2  ธนาคารพาณิชย์  
1.3  บริษัทเงินทุน  
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย
ในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น 
MF ที่มีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน 

2 ทรัพย์สินดังน้ี  
2.1  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้  

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้  
ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี  

รวมกันไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน (% ของNAV) 
2.3.1  มีลักษณะดังต่อไปน้ี  

1.  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  
1.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
1.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป  

โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing  
1.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี  

< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 1.1 หรือ 1.2 ผู้มีภาระผกูพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ตามขอ้ 5.2.3.1 –5.2.3.9  

2.  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน 
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market  

2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating  

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ไม่เกิน 25% 
4 ธุรกรรมการใหยื้มหลักทรัพย์(Securities Lending) ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่  

5.1  ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

5.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน ที่มีอันดับความน่าเช่ือที่ตัว 
ตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non-investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง  
ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated 
market และ ที่มีข้อมูล public และ non-public)  

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 หน่วย CIS ที่จดัต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs ไม่เกิน 15% 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (Concentration 
limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง 1.1  กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์)  

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการ
ถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีก่ึงทุน  
ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไมร่วมถึง
ตราสารหน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ใน 
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณทีี่
ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน 
บลจ. อาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีทีผู่้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง
การเงินตามที่เปิดเผย ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ใหใ้ช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายน้ันเป็น
รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารย่ืนแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสาร 
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating ให ้บลจ. 
ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 
ตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารได้
มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  
(อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังน้ี  
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย  
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  บริษัทหลักทรพัย์  
10.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาชิก  
11.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ

บุคคล (ตาม 1. – 9.)   
 

3 หน่วยCIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยน้ัน  

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
(1.1)  มีขนาดเล็ก  
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra 
ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วน ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
(1.1)  มีขนาดเล็ก 
(1.2)  จัดต้ังขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

ทั้งน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน1 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตาม
โครงการ* 

เรียกเก็บจริง * 
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย) 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดท่ีประมาณการได้ 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ     

- ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป ไม่เกิน 1.07 1.0702 1.0699 1.0702 
- ชนิดยูนิตลิงค์ ไม่เกิน 1.07 - - - 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 1.07 - - - 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์     
- ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป ไม่เกิน 0.0749 0.0536 0.0535 0.0535 
- ชนิดยูนิตลิงค์ ไม่เกิน 0.0749 - - - 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 0.0749 - - - 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     
- ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป ไม่เกิน 0.107 0.1068 0.1070 0.1070 
- ชนิดยูนิตลิงค์ ไม่เกิน 0.107 - - - 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไม่เกิน 0.107 - - - 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่เกิน 1.177 0.0510 0.0457 0.0517 
- ค่าประกาศทางสือ่สิ่งพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง 0.0166 0.0118 0.0131 
-  ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.0244 0.0215 0.0236 
-  ค่าภาษีเงินได้ ตามที่จ่ายจริง - - 0.0042 
-  ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ตามที่จ่ายจริง 0.0100 0.0124 0.0108 
-  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 

การขาย ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครั้งแรก 

ตามที่จ่ายจริง - - - 

-  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
การขาย หลังการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก 

ตามที่จ่ายจริง - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 
- ชนิดยูนิตลิงค์ 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
ไม่เกิน 2.4289 
ไม่เกิน 2.4289 
ไม่เกิน 2.4289 

 
1.2817 

- 
- 

 
1.2762 

- 
- 

 
1.2825 

- 
- 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ในประเทศ  
(Brokerage Fee) 

ตามที่จ่ายจริง N/A N/A 3.0633 

*  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
31 ธ.ค. 61 

เรียกเก็บจริง 
31 ธ.ค. 62 

เรียกเก็บจริง 
31 ธ.ค. 63 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
-  ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 
-  ชนิดยูนิตลิงค์ 
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
ไม่เกิน 0.25 
ไม่เกิน 0.25 
ไม่เกิน 0.25 

 
0.25 

- 
- 

 
0.25 

- 
- 

 
0.25 

- 
- 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
-  ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 
-  ชนิดยูนิตลิงค์ 
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
ไม่เกิน 0.25 
ไม่เกิน 0.25 
ไม่เกิน 0.25 

 
0.25 

- 
- 

 
0.25 

- 
- 

 
0.25 

- 
- 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
-  ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 
-  ชนิดยูนิตลิงค์ 
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
- 
- 

 
ไม่มี 
- 
- 

 
ไม่มี 
- 
- 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
-  ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 

 
50 บาท/ รายการ 

 
50 บาท/ รายการ 

 
50 บาท/ รายการ 

 
50 บาท/ รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและ 
ขายคืน (ถ้ามี) (1) 

-  ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป 
-  ชนิดยูนิตลิงค์ 
-  ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 
ตามที่จ่ายจริง 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
- 
- 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
- 
- 

 
 

ตามที่จ่ายจริง 
- 
- 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน

เรียกเก็บจริง 
* มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียม

ผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือ อ่ืนๆ ณ วันท่ีคํานวณ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
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การลงทนุและผลการดําเนนิงาน 

 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หลักทรัพย์ ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ 

จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     226,282,065.00 95.39
 อาหารและเครื่องด่ืม     

    บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) CBG 37,200 4,259,400.00 1.80

    
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

TKN 342,800 3,565,120.00 1.50

  ธนาคาร         
    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 137,600 15,548,800.00 6.55
    ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 93,700 11,103,450.00 4.68
    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 262,800 9,066,600.00 3.82
  เงินทุนและหลักทรัพย์         
    บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAWAD 231,300 15,207,975.00 6.41

    
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
(มหาชน) 

AEONTS 65,100 13,215,300.00 5.57

    
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จํากัด (มหาชน) 

JMT 327,100 11,775,600.00 4.96

  บรรจุภัณฑ์         
    บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) SCGP 108,100 4,486,150.00 1.89
    บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) SFLEX 751,400 4,019,990.00 1.69
  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์         
    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 332,200 12,291,400.00 5.18
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 87,200 4,163,800.00 1.76
    บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) LH 455,900 3,624,405.00 1.53
  พลังงานและสาธารณูปโภค         
    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 501,500 21,313,750.00 8.98
    บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) BANPU 1,085,000 11,935,000.00 5.03

    
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด 
(มหาชน) 

GPSC 128,600 9,484,250.00 4.00

    
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

PTTEP 81,600 8,017,200.00 3.38

    บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP 71,800 3,733,600.00 1.57
  ขนส่งและโลจิสติกส์         
    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 101,900 6,343,275.00 2.67

    
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

KEX 26,200 1,290,350.00 0.54

  พาณิชย์         
    บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) SINGER 595,400 15,480,400.00 6.53
    บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL 149,100 8,685,075.00 3.66
    บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC 99,500 3,457,625.00 1.46
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หลักทรัพย์ ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ 

จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท) 

%NAV 

  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์         
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน) KCE 108,200 4,490,300.00 1.89
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
    บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) JMART 666,100 13,322,000.00 5.62
    บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) INTUCH 113,800 6,401,250.00 2.70
เงินฝากธนาคาร   12,675,656.82 5.34
ทรัพย์สินอื่น   2,630,927.90 1.11
หนี้สินอื่น   (4,361,230.14) (1.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   237,227,419.58 100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) 

 รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุ 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 
%NAV 

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ  
ผู้ค้ําประกัน 

12,675,656.82 5.34 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV 

 รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนา่เชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
ประเภท ผู้ออก ผู้ค้ํา/ 

ผู้รับรอง/ 
ผู้สลักหลัง 

วัน 
ครบกําหนด

 

อันดับความน่าเชื่อถือ มูลค่า 
หน้าตั๋ว 
(บาท) 

มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 
TRIS FITCH 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - - - AAA  - 7,179,956.54 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - - - AA+  - 5,495,700.28 
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คําอธบิายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและ
ได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงตํ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 

A มีความเสี่ยงในระดับตํ่า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้
ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสงูกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดับปานกลาง และ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงอาจส่งผลให้
ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกําหนดอย่าง
ชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถใน
การชําระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพ่ือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 

 ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

 
หมายเหตุ 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล

ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 25 (เริ่มใช้
ดัชนีชี้วัดหลังหักภาษี มีผลต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งท่ียืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
  

ผลการดําเนนิงานส้ินสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี  (14 ต.ค. 2546)
กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ 13.02 9.46 5.27 1.58 8.66 8.92 11.88

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) 9.12 4.96 -1.84 0.35 4.62 5.48 7.36
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 18.56 16.43 18.75 12.52 12.06 15.23 19.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด 11.33 9.48 14.91 9.67 8.29 8.46 10.01

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี
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สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรพัย ์

ชื่อบริษัท ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด 

(%) 
1 บมจ. หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป 4,022,609.00 55.36 
2 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 711,682.40 9.79 
3 บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง 512,177.90 7.05 
4 บมจ. หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 409,914.70 5.64 
5 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 343,995.90 4.73 
6 บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 321,591.70 4.43 
7 บล. ไทยพาณิชย์ 221,736.00 3.05 
8 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 208,710.00 2.87 
9 บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 166,595.50 2.29 
10 บล. ทิสโก้ 109,070.30 1.50 
11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 238,477.50 3.28 
รวมค่านายหน้าท้ังหมด 7,266,560.35 100.00 

 ข้อมูลอัตราสว่นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) * 

PTR = 8.9301 เท่า 

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 ผลขาดทนุสงูสุดที่เกิดขึน้จรงิของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของ
กองทุน คือ -21.95 % 

*กรณีกองทุนจัดต้ังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าท่ีเกิดข้ึนนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

ชื่อบริษัทจัดการ: บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู่: ช้ัน G และช้ัน 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  

ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ช้ัน 19 

1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ: บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู่: ช้ัน G และช้ัน 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์  

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000  
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คําเตือน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน
เต็มจํานวน ดังน้ัน  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน 
โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกัน
กับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้
มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  
ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ website 
ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอ่ืน  
(Soft Commission) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ  
Soft Commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกําหนดและประกาศไว้ 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 
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