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สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด  

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําสงรายงานประจําป 2564 ของกองทุนเปด 

เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด สําหรับรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มายังผูถือหนวย
ลงทุนทุกทาน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ   
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ภาวะตลาดตราสารทุน 
ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต 1 ม.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ิมขึ้นจากระดับ 1,449.35 จุด มาปดท่ี

ระดับ 1,657.62 จุด หรือเปนการเพ่ิมขึ้น 14.37% มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียตอวันอยูท่ีระดับ 88,443.08 ลานบาท โดยมีนักลงทุนรายยอย 
และบัญชีหลักทรัพย เปนผูซ้ือสุทธิมูลคา 112,241.04 ลานบาท และ 13,672.42 ลานบาท ตามลําดับ ขณะท่ีนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน
ตางชาติ เปนผูขายสุทธิมูลคา 77,335.91 ลานบาท และ 48,577.55 ลานบาท ตามลําดับ 

เดือนมกราคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวเพ่ิมขึ้น 17.63 จุด เพ่ิมขึ้น 1.22% โดยมีปจจัยท่ีสงผลกระทบคือ ผลการเลือกต้ัง
สว. 2 ท่ีน่ังสุดทายจากรัฐจอรเจียเปนฝายทางดานพรรคเดโมแครตไดรับชัยชนะ กอใหเกิดกรณี Blue wave ขึ้นในรัฐสภาชุดใหมน้ี สภา
ผูแทนฯ มีมติถอดถอน ปธน.โดนัลด ทรัมป ออกจากตําแหนง ดวยความผิดขอหายุยงปลุกปนใหกลุมผูสนับสนุนบุกเขาไปในรัฐสภา อัตรา
ดอกเบ้ีย Overnight ของจีนปรับขึ้นสูระดับสูงสุดนับต้ังแตป 2019 จากความกังวลดานการถอดถอนสภาพคลองของ PBOC  Janet Yellen 
รมว.คลังคนใหมของสหรัฐฯ แสดงจุดยืนตอตานการปนคาเงินเพ่ือสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน  ตลท. เตรยีมทบทวนหลักเกณฑ Free 
Float ใหม พรอมมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการคํานวณดัชนีไปเปนวิธี Free-float adjusted market cap IMF ปรับลด
ประมาณการ GDP ของไทยปน้ีลงเหลือขยายตัว 2.7%  ตลาดหุนท่ัวโลกปรับฐานลงแรงในชวงปลายเดือนจากการ Lock profit กอนเขา
เทศกาลประกาศผลประกอบการ หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลังรายงานยอดสงออกประจําเดือนธันวาคม
ออกมาดี ในขณะท่ีหุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Underperform มากท่ีสุด 

เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัวผันผวน Sideways กอนปดท่ี  1,496.78 จุด หรือเพ่ิมขึ้น 2.03% (29.80 จุด) 
โดยมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี  กนง. มีมติเอกฉันทคงดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0.50% และไมไดช้ีถึงความรีบเรงในการผอนคลายนโยบาย
เพ่ิมเติม หุน OR เขามาซ้ือขายในตลาด และถูกคัดเลือกเขาสูดัชนี SET50 / SET100 / MSCI โดยทันที เศรษฐกิจไทยหดตัว 4.2% YoY ใน
ไตรมาส 4/2563 ซ่ึงถือวาดีกวาท่ีตลาดคาดการณ Bond yield สหรัฐฯ พุงสูงขึ้นตอเน่ือง จากคาดการณเศรษฐกิจและเงินเฟอของสหรัฐฯ ท่ี
สูงขึ้น แตการขึ้นมาของ Yield ในรอบน้ีมาพรอมความผันผวนท่ีตํ่า จึงไมนากังวล การสงออกของไทยเดือนมกราคม 2564 ขยายตัว 0.4% 
แตหากหักทองคําออกไป จะเติบโตไดถึง 6.3% ช้ีถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจจริงอยางแข็งแกรง ราคานํ้ามันทําจุดสูงสุดใหมอยางตอเน่ือง 
ตามหลังกระแสการเปดเมือง และพายุหิมะในสหรัฐฯ หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากท่ีสุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของ
หุน STA ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด หลังจากราคาหุนหลายตัวขึ้นมากอนหนาน้ี 

เดือนมีนาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัวขึ้นมาปดท่ี  1,587.21 จุด หรือเพ่ิมขึ้น 6.04% (90.43 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญท่ี
เกิดขึ้นตอไปน้ี Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดใหมอยางตอเน่ือง รับขาวความชัดเจนของแผนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ และเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหหุน Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุน Growth ราคานํ้ามันปรับตัวลงหลัง ช้ีวาขาวดี
เรื่องของการลดกําลังการผลิตไดอยูในราคาไปพอสมควร ECB คงระดับโครงการ QE ไวท่ี 1.85 ลานลานยูโรเทาเดิม แตไดกลาวเสริมวาจะ
ซ้ือสินทรัพยในชวงไตรมาสถัดไปในอัตราท่ีเรงขึ้นเม่ือเทียบกับชวง 1-2 เดือนแรกของปน้ี โดยผลการประชุม Fed ออกมาในโทน Dovish 
โดยไดเนนย้ําถึง Average inflation targeting ท่ี Fed จะอนุโลมใหเงินเฟอบางชวงเวลาปรับขึ้นเกินกวาระดับ Threshold ท่ี 2% ได 
กอนท่ี Fed จะเริ่มมีการปรับเพ่ิมดอกเบ้ียนโยบาย ธปท. ลดคาดการณ GDP ปน้ีลงเหลือ 3% โดยลดสมมติฐานนักทองเท่ียวเหลือ 3 ลานคน 
และคาดการณดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียง 1.2 พันลานเหรียญฯ  หุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลัง
มีความชัดเจนดานโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศมากขึ้น ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากการลดลง
ของราคาหุน DELTA เปนสําคัญ 

เดือนเมษายน เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดท่ี  1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี  สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจําเดือนมีนาคม ออกมาสูงท่ีสุดนับต้ังแตป 1983 กลุม OPEC และ
พันธมิตร เตรียมท่ีจะเพ่ิมกําลังการผลิตนํ้ามันแบบคอยเปนคอยไปต้ังแตเดือนพฤษภาคมน้ี รวมท้ังซาอุฯ เตรียมท่ีจะยกเลิกการปรับลดกําลัง
การผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซ่ึงครั้งน้ีเกิดขึ้น ณ ศูนยกลางเศรษฐกิจอยางกรุงเทพฯ  IMF 
ปรับเพ่ิมคาดการณ GDP โลก ท้ังในสวนของปน้ี และปหนาขึ้นมาอยูท่ี 6.0% และ 4.4% ตามลําดับ ปธน.โจ ไบเดน สงสัญญาณเตรียมเก็บ
ภาษีเพ่ิมเติม เชน ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายไดจากคนร่ํารวยตางๆ การสงออกของไทยในเดือนมีนาคม เติบโตไดดีถึง 8.5% และหากหัก
ทองคําออกจะพบวาเติบโตไดถึง 13.8%  ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดสงออกรถยนตประจําเดือนมีนาคม เติบโตอยางโดด
เดน สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใชกําลังการผลิตประจําเดือนมีนาคม สูงท่ีสุดในรอบ 2 ป หุนกลุม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลังยอดการสงออกดีขึ้นตอเน่ือง ในขณะท่ีหุนกลุมส่ือและส่ิงพิมพปรับตัว Underperform 
มากท่ีสุด จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม 

เดือนพฤษภาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดท่ี 1,593.59 จุด หรือเพ่ิมขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี MSCI ประกาศผลการปรับตะกราดัชนี Standard Index รอบใหมมีการนํา SCGP และ CBG เขาสูการคํานวณ 
สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟอ (CPI) เดือนเมษายนท่ีระดับ 4.2% สูงกวาระดับตลาดคาดท่ี 3.6% อยางมีนัย สภาพัฒนรายงาน GDP ไทย
ไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกวาท่ีตลาดคาดไว พรอมปรับลดประมาณการ GDP ปน้ีลงเหลือขยายตัว 1.5-
2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักทองเท่ียวเหลือเพียง 5 แสนคน  FOMC Minutes ชี้วา เริ่มมีคณะกรรมการบางคนเห็นควรให Fed มีการ 
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พิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป  กระทรวงพาณิชยรายงานยอดสงออกและนําเขาเดือนเมษายนสูงกวาท่ีตลาดคาดอยางสําคัญ โดยเปน
ทางฝงของสินคาอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวในอัตราเรงมากขึ้น  ระดับธุรกรรม Reverse repurchase agreements (Reverse Repo) 
ของสหรัฐฯ ทําระดับ New high ช้ีถึงสภาพคลองในระบบท่ีมีมาก  หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลังยอดการ
สงออกดีขึ้นตอเน่ือง ในขณะท่ีหุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 
ระลอกใหม 

เดือนมิถุนายน เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดท่ี 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ีMSCI ประกาศผลการปรับตะกราดัชนี Standard Index รอบใหมมีการนํา SCGP และ CBG เขาสูการคํานวณดัชนี 
ประเทศตางๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีตอเน่ืองจากเดือนกอน Fed ประกาศแผนท่ีจะเริ่มลดระดับสถานะ
พอรตโฟลิโอในตลาดรองหุนกูเอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดสวนการถือครอง Corporate bond และ Corporate bond ETF ธุรกรรม 
Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นตอเน่ือง สะทอนสภาพคลองท่ียังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI จากการท่ี 
NVDR room เริ่มจํากัด ECB ยังคงประโยคท่ีวาการซ้ือสินทรัพยจะกระทําในอัตรา “Higher pace” เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดือนแรกๆ 
ของปน้ี  Fed มีการปรับ Dot plots ของป 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณเงินเฟอในตลาดเริ่มถูกปรับลง  กนง. ปรับลดประมาณ
การการขยายตัวของ GDP ปน้ี และปหนาลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังลดคาดการณดุลบัญชีเดินสะพัดปน้ีลงมาเปนขาดดุลท่ี 1.5 
พันลานเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เปนเวลา 30 วัน หุนกลุมการแพทยปรับตัว Outperform มากท่ีสุด จากบริการ
รับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะท่ีหุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จาก
ประกาศส่ังปดแคมปคนงาน 

เดือนกรกฎาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงมาปดท่ี 1,521.92 จุด หรือลดลง 4.15% (65.87 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญ
คือ จํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ัวโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังเผชิญกับการกลายพันธุของไวรัสสายพันธุใหมๆ โดยเงินบาทปรับตัวออนคา
เปนอันดับตนๆ ของเอเชีย จากปจจัยการระบาดของ COVID-19 ในประเทศท่ีรุนแรงมากขึ้น หนวยงานตางๆ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ
ลง Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลัง COVID-19 รุนแรงมากขึ้น และนักลงทุนคลายความกังวลตอประเด็น QE Tapering กลุม OPEC 
และพันธมิตร มีมติทยอยคืนกําลังการผลิตราว 4 แสนบารเรลตอวัน นับต้ังแตเดือนสิงหาคมน้ีเปนตนไป และคาดวาจะไปส้ินสุดลงในเดือน
กันยายนปหนา พรอมท้ังมีการปรับ Base line การผลิตของบางประเทศในกลุมขึ้น อัตราการตรวจพบเช้ือ COVID-19 ของไทยสูงขึ้น Fed 
ยังคงยืนยันถึงความจําเปนในการผอนคลายนโยบายการเงิน ตราบใดท่ีตลาดแรงงานยังฟนตัวไมถึงเปาหมาย  หุนกลุม ICT ปรับตัว 
Outperform มากท่ีสุด จากการท่ีนักลงทุนโยกเงินหลบเขากลุมหุน Defensive ในขณะท่ีหุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว 
Underperform มากท่ีสุด จากผลกระทบการปดแคมปคนงานตางๆ 

เดือนสิงหาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวสูงขึ้นมาปดท่ี 1,638.75 จุด เพ่ิมขึ้น 7.68% (116.83 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญท่ี
เกิดขึ้นตอไปน้ี ศบค. ไดมีมติใหขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันท่ี 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีแดงเขมจากเดิม 
13 จังหวัดขึ้นถึงเทาตัวเปน 29 จังหวัด กนง. ห่ัน GDP ปน้ีลงเหลือ 0.7% จากเดิมท่ี 1.8% และปรับลดตัวเลขปหนาลงเหลือ 3.7% จากเดิม 
3.9% โดยมีกรรมการ 2 ทานเห็นควรใหลดดอกเบ้ียในรอบน้ี สภาพัฒนฯ ปรับลดประมาณการ GDP ของปน้ีลงเหลือขยายตัวในกรอบ 0.7% 
- 1.2% เงินบาทเริ่มปรับตัวแข็งคาจากการเขาแทรกแซงของ ธปท. และการเขามาซ้ือพันธบัตรไทยของนักลงทุนตางชาติ จีนรายงานดัชนี 
PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมออนแอกวาท่ีตลาดคาด  และเปนระดับตํ่าสุดนับต้ังแตเดือนกุมภาพันธปกอน การประชุมท่ีเมือง Jackson 
Hole ออกมาในโทน Dovish โดยถึงแมนาย Powell ประธาน Fed จะออกมาสงสัญญาณตอการลดวงเงิน QE ภายในส้ินปน้ี แตการขึ้น
ดอกเบ้ีย Fed Funds น้ันคงจะใชเวลาอีกเปนเวลานาน หุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว Outperform มากท่ีสุด จากราคานํ้ามันท่ีสูงขึ้น และ 
Fund flow ท่ีไหลเขา ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากแรงขายทํากําไรบวกกับการแข็งคาของเงิน
บาท 

เดือนกันยายน เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดท่ี  1,605.68 จุด ลดลง 2.02% (33.07 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี ศบค. ไดมีมติใหขยายระยะเวลามาตรการ Lockdown ออกไปถึงวันท่ี 31 สิงหาคม แถมยังมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
แดงเขมจากเดิม 13 จังหวัดขึ้นถึงเทาตัวเปน 29 จังหวัด สวนปจจัยในตางประเทศดัชนีภาคการผลิตท่ัวโลกออนแรงตอเน่ือง โดยเฉพาะยอด
คําส่ังซ้ือใหม สวนหน่ึงเปนผลมาจากปญหา Supply disruption สงผลกดดันตอภาคการสงออกของไทย กลุม OPEC และพันธมิตร ยืนยัน
มติการคืนกําลังการผลิตวันละ 4 แสนบารเรลในเดือนตุลาคม เม่ือรวมกับสต็อกนํ้ามันดิบท่ัวโลกท่ีทําจุดตํ่าสุดใหม จึงทําใหราคานํ้ามันดิบ
ปรับสูงขึ้นตอเน่ือง ซาอุฯ ประกาศลดสวนตางราคานํ้ามัน OSP เดือนตุลาคมโซนเอเชีย สงผลบวกตอกลุมโรงกล่ัน ราคา LNG ทําจุดสูงสุด
ตอเน่ืองจากความตองการไฟฟาเพ่ิมขึ้นหลังหลายประเทศเริ่มเปดเมือง หุน DELTA ปรับลงแรงในเดือนน้ี และกดดันดัชนี SET ไป 11 จุด 
จากการท่ีตลท.อาจใชเกณฑคัดเลือกดัชนีใหม นักลงทุนกังวลกับปญหาวิกฤติสภาพคลองของบริษัท Evergrande ของจีน จนเกิด Panic ใน
ตลาด High yield ประมาณการ Dot plots รอบใหมของ Fed มีสัญญาณท่ี Hawkish มากขึ้น สงผลให Bond yield ขยับขึ้น หุนกลุม
ธนาคารพาณิชยปรับตัว Outperform มากท่ีสุด จากขาวการจัดโครงสรางทางธุรกิจใหมของ SCB ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว 
Underperform มากท่ีสุด จากการปรับลงของหุน DELTA เปนสําคัญ 

เดือนตุลาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยปรับตัวสูงขึ้นในชวงแรก กอนท่ีจะลงตลอดท้ังเดือนหลังจากน้ัน  โดยดัชนีปดท่ี 1,623.43 
จุด เพ่ิมขึ้น 1.11% (+17.75 จุด) และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี Bond yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นอยูในระดับสูง โดยเฉพาะรุนระยะส้ัน 
หลังคาดการณเงินเฟอในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จนนํามาถึงการปรับขึ้นคาดการณดอกเบ้ีย Fed ในอนาคต ท่ีประชุมกลุม OPEC และพันธมิตร 
มีมติคืนกําลังการผลิตเขาสูตลาดอีกวันละ 4 แสนบารเรล ในเดือนพฤศจิกายน ระดับท่ีตํ่าน้ี สงผลใหตลาดนํ้ามันยังอยูในสภาวะ Supply  
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Deficit และทําใหราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เปนปจจัยประคับประคองหุนกลุม Oil & Gas รวมถึง SET Index ตลอดท้ังเดือน ดัชนีความ
เชื่อม่ันผูบริโภคของไทยประจําเดือนกันยายน ปรับตัวดีขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ภายหลังสถานการณ COVID-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้น 
การแถลงของนายกฯ ใหมีการเปดประเทศต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายนน้ี สงผลตอความคาดหวังเชิงบวกตอการทองเท่ียว และทําใหเงินบาท
เริ่มทยอยปรับตัวแข็งคา ธปท. ประกาศผอนคลายหลักเกณฑการ LTV เปนการช่ัวคราว โดยกําหนดใหเพดานอัตราสวนเงินใหสินเช่ือตอ
มูลคาหลักประกัน (LTV ratio) เปนรอยละ 100 หุนกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยปรับตัว Outperform มากท่ีสุด รับขาวดีการปรับเกณฑ 
LTV ใหมของธปท. ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากการปรับลงของหุน DELTA เปนสําคัญ 

เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยไตระดับขึ้นในชวงแรก กอนท่ีจะปรับลงแรงในชวงปลายเดือนมาปดท่ี 1,568.69 จุด 
ลดลง 3.37% และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี ไทยรายงานดัชนีเช่ือม่ันผูบริโภคเดือนตุลาคมดีขึ้นตอเน่ือง และทําระดับสูงสุดในรอบ 5 
เดือน รายงานตัวเลข GDP ของไทยไตรมาส 3/2564 หดตัว 0.3% YoY และหดตัว 1.1% QoQ ดีกวาท่ีตลาดคาดการณไว กนง. คาดการณ
วาในชวงถัดไป ตลาดแรงงาน การบริโภค และการทองเท่ียวจะเริ่มฟนตัว ตลท. เตรียมปรับเกณฑสภาพคลองในการจัดทําดัชนี 
SET50/SET100 โดยคํานึงถึงหุนท่ีเคยเขาขายมาตรการกํากับการซ้ือขาย ซ่ึงจะสงผลใหหุนขนาดใหญ เชน DELTA ถูกถอดออกจากดัชนี 
SET50/SET100 รอบถัดไปโดยทันที สหรัฐฯ เตรียมระบายนํ้ามันดิบ 50 ลานบารเรลออกจากคลังสํารองทางยุทธศาสตร โดยรวมมือกับ UK 
จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต และอินเดีย เพ่ือชะลอการพุงขึ้นของราคานํ้ามัน นักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ COVID-19 ท่ัวโลกอีกครั้ง หลังมี
การระบาดรอบใหมในยุโรป และมีการตรวจพบสายพันธุใหมท่ีแอฟริกา หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากท่ีสุด หลังได 
Sentiment เชิงบวกจากเงินบาทท่ีออนคา ในขณะท่ีหุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว Underperform มากท่ีสุด จากความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว หลังมีการแพรระบาดของโรคโควิดสายพันธุใหม ‘โอไมครอน’ 

เดือนธันวาคม เปนเดือนท่ีตลาดหุนไทยไตระดับขึ้นมาปดท่ี  1,657.62 จุด เพ่ิมขึ้น 5.7% และมีปจจัยสําคัญท่ีเกิดขึ้นตอไปน้ี
ปญหา Supply chain disruption ท่ัวโลกทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง หลังมีการแพรระบาดของโควิดสายพันธุ Omicron สงผลใหคา
ขนสงตางๆ รวมถึงเงินเฟอปรับสูงขึ้น หลายประเทศในยุโรปเริ่มหันมาใชมาตรการ Lockdown ท่ีเขมขนมากขึ้น เพ่ือจํากัดการแพรระบาด
ของ Omicron Fed มีมติเพ่ิมอัตราเรงการลดวงเงิน QE เปน 30,000 ลานเหรียญฯตอเดือน ซ่ึงจะทําใหโครงการ QE ส้ินสุดลงในเดือน
มีนาคมปหนา และยังไดขยับ Dot plots ปหนาขึ้นเพ่ือสะทอนการขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย 3 ครั้ง แตถือเปนส่ิงท่ีอยูในคาดการณของตลาดอยู
แลว ยอดสงออกของไทยเดือนพฤศจิกายนออกมาโตสูงถึง 25% โดยเฉพาะสินคาอาหารท่ีไดประโยชนจาก WFH ผลการประชุม กนง. 
ออกมาในโทน Dovish พอสมควร พรอมท้ังยังมีการปรับเพ่ิมประมาณการฝงการบริโภคภาคเอกชน และการสงออกสินคา Fund flow มี
สัญญาณท่ีดีขึ้นตอเน่ืองในชวงปลายป หลังไทยสามารถท่ีจะควบคุมการแพรระบาดของโควิดไดดี หุนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ปรับตัว Outperform มากท่ีสุด ตามการปรับตัวขึ้นของหุน ADVANC เปนสําคัญ ในขณะท่ีหุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว 
Underperform มากท่ีสุด ตามหลังหุน DELTA ท่ีเตรียมถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 
สําหรับป 2564 เศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโนมฟนตัวท่ัวโลก จากการฉีดวัคซีนท่ีเริ่มแพรหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกา รวมท้ังการฟนตัวอยางแข็งแกรงในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในชวงครึ่งปหลังของป 2563 สงผลใหมี
แนวโนมของอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นอยางตอเน่ือง และภาวะทางการเงินท่ีเริ่มตึงตัวขึ้นจากการลดขนาดการใชมาตรการทางการเงินใน
ประเทศหลักหลายประเทศ สงผลกระทบกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลใหปรับตัวขึ้นในหลายประเทศ สําหรับการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทยเปนการฟนตัวสลับชะลอตัวจากการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายระลอก เน่ืองจากการฟนตัวของไทยมีความจําเปนตอง
พ่ึงพาการทองเท่ียวและการบริโภคภายในประเทศในระดับสูง การใชมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรระบาดท่ีเขมงวดมากขึ้นสงผลกระทบ
โดยตรงตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในไตรมาส 4/64 แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนมากขึ้นจากนโยบายการเปด
เมือง แตยังคงอยูภายใตความเส่ียงจากการแพรระบาดของโควิดสายพันธุโอไมครอน สําหรับเศรษฐกิจไทยป 2565 มีแนวโนมขยายตัวราว 
3.5% เม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยยังคงเปนการฟนตัวภายใตความเส่ียงของการแพรระบาดของโควิดสายพันธุโอไมครอนอยู แตอัตราการ
ฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูงจะชวยใหมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดเปนไปอยางผอนคลายเม่ือเทียบกับการระบาดครั้งกอนๆ  

ดานการเคล่ือนไหวตลาดตราสารหน้ีไทย ชวงมกราคมถึงธันวาคม 2564 พบวาเสนอัตราผลตอบแทนโดยรวมขยับตัวขึ้นทุกชวง
อายุ ท้ังน้ี ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเคล่ือนไหวของตลาดคือ แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวขึ้นอยางตอเน่ือง 
สงผลใหเกิดความกังวลท่ีธนาคารกลางของประเทศหลักอาจจะใชนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายท่ีตึงตัวเร็วขึ้น แตอยางไรก็ตาม 
แนวโนมการฟนตัวท่ีเต็มไปดวยปจจัยเส่ียงของประเทศไทยจะชวยสนับสนุนใหแนวโนมการใชนโยบายทางการเงินยังคงเปนแบบผอนคลาย
อยางตอเน่ืองในป 2565 ถึงแมวาจะมีแนวโนมในการลดการใชนโยบายทางการเงินท่ีตึงตัวมากขึ้นในกลุมประเทศหลักก็ตาม 

อยางไรก็ตาม กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด (M-BT) ท่ีมีรอยละ 0-100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิลงทุนในตราสารแหง
ทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนและหรือเงินฝาก โดยเนนลงทุนในตราสารแหงทุน จึงไดรับผลกระทบบวกความผันผวนของตลาด
ตราสารหน้ีไมมากนัก 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

หลักทรัพยในประเทศ     287,783,637.18 92.90 
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ     277,795,467.00 89.67 

 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

        บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) CBG 26,300 3,142,850.00 1.01 

  ธนาคาร         

    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) SCB 163,900 20,815,300.00 6.72 

    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 119,200 16,926,400.00 5.46 

    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) KKP 163,300 9,757,175.00 3.15 

    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 701,600 9,261,120.00 2.99 

    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 133,000 5,020,750.00 1.62 

  เงินทุนและหลักทรัพย         

    บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวสิเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 407,302 27,900,187.00 9.01 

    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AEONTS 38,500 7,257,250.00 2.34 

    บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAWAD 105,000 6,483,750.00 2.09 

  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ         

    บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากดั (มหาชน) IVL 109,100 4,718,575.00 1.52 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย         

    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 119,200 6,734,800.00 2.17 

    บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) MBK 460,500 6,170,700.00 1.99 

  พลังงานและสาธารณูปโภค         

    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 434,300 16,503,400.00 5.33 

    บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) GPSC 125,100 11,102,625.00 3.58 

    บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 60,500 7,139,000.00 2.30 

    บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 56,100 2,776,950.00 0.90 

  การแพทย         

    บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 331,500 7,624,500.00 2.46 

  การทองเท่ียวและสันทนาการ         

    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) CENTEL 125,300 3,915,625.00 1.26 

  ขนสงและโลจิสติกส         

    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 122,900 7,496,900.00 2.42 

  พาณิชย         

    บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) SINGER 493,856 26,174,368.00 8.45 

    บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) CPALL 143,400 8,460,600.00 2.73 

    บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) MAKRO 10,046 421,932.00 0.14 

  ส่ือและส่ิงพิมพ         

    บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) TKS 964,100 15,039,960.00 4.85 

  ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส         

    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) KCE 64,600 5,684,800.00 1.84 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         

    บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ITEL 2,615,500 13,339,050.00 4.31 

    บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) ILINK 1,336,000 10,287,200.00 3.32 
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    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

    บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX 281,000 10,256,500.00 3.31 

    บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  SIS 167,800 7,383,200.00 2.38 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     0.00 0.00 

    
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวสิเซ็ส จํากัด 
(มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท คร้ังที่ 4 

JMT-W4 38,736 0.00 0.00 

ตราสารหนี้ซึง่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     9,988,170.18 3.22 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย          
    อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป     9,988,170.18 3.22 
เงินฝากธนาคาร     9,118,389.53 2.94 

ทรัพยสินอื่น     22,143,994.68 7.15 
หนี้สินอื่น     (9,262,791.04) (2.99) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ     309,783,230.35 100.00 
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน     27.8282 บาท 

       สินทรัพยสุทธิท่ีคํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน       

  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   308,049,109.87 บาท 
  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   160,473.59 บาท 
  ชนิดกองทุนสํารองล้ียงชีพ MBT-PVD   1,573,646.89 บาท 
              
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วนัส้ินป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน    
  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   11,069,652.1662 หนวย 

  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   5,766.5565 หนวย 
  ชนิดกองทุนสํารองล้ียงชีพ MBT-PVD   56,547.1989 หนวย 
              
สินทรัพยสุทธิตอหนวยท่ีคาํนวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน      
  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   27.8282 บาท/หนวย 
  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   27.8283 บาท/หนวย 

  ชนิดกองทุนสํารองล้ียงชีพ MBT-PVD   27.8289 บาท/หนวย 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ตั้งแตจัดตั้ง 
3 เดอืน 6 เดอืน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป (14 ต.ค. 2546) 

ชนิดผูลงทุนท่ัวไป (MBT-G) 9.83 13.04 42.79 16.35 13.46 13.77 13.39 
ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) (1) 1.36 2.82 7.90 3.96 3.62 5.83 7.37 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 11.88 14.23 16.36 15.25 12.66 14.30 19.06 
ความผันผวนของตัวช้ีวัด 4.80 6.04 6.40 9.76 8.16 7.93 9.85 

 

 

% ตามชวงเวลา % ตอป 
ยอนหลัง ยอนหลัง วันเริ่มตน class ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง 
3 เดอืน 6 เดอืน  (12 มี.ค. 2564) 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป 

ชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) 9.83 13.04 16.32 N/A N/A N/A N/A 

ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
(MBT-PVD) 

9.83 13.04 16.32 N/A N/A N/A N/A 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) (1) 1.36 2.82 4.35 N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 11.88 14.23 15.34 N/A N/A N/A N/A 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 4.80 6.04 5.91 N/A N/A N/A N/A 

หมายเหต:ุ 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 50% ผลตอบแทนรวมสทุธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 25% อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 3 แหง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย) หลังหักภาษี สัดสวน 25% 

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหน่ึงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป  

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไมไดเปนส่ิงที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 
 
 

การจายเงินปนผล 

สําหรับในรอบปบัญชีท่ี 18 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด ชนิดผูลงทุนท่ัวไป (MBT-G) มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอัตรา 3.5829 บาทตอหนวยลงทุน เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2565 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 9,988,170.18 3.22 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณชิย หรือ    
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
หรือผูค้ําประกัน 9,118,389.53 2.94 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได (Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจดัอันดับ 
ความนาเช่ือถือ - - 

 สัดสวนสูงสดุ (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดวาจะลงทุนในกลุม (ง) เทากับ  15  %NAV 

 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประเภท ผูออก 
 

ผูค้ํา/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบกําหนด อันดับความ 
นาเชื่อถือ 

มูลคาหนาตั๋ว 
(บาท) 

 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) TRIS FITCH 

พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย 
(CB22512A) ธนาคารแหงประเทศไทย - 12 พ.ค.2565 - - 

        
10,000,000.00  

                         
9,988,170.18  

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคารยูโอบี จํากัด 
(มหาชน) - - -  AAA  - 

                         
7,193,183.62  

เงินฝากธนาคาร 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) - - -  AA+  - 

                         
1,925,205.91  

 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) * 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

PTR  =  1.8476 เทา  

* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมลูคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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รายละเอียดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อบริษัท คานายหนา อัตราสวน (%) 
1 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 1,318,760.00 67.69 
2 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 172,746.80 8.87 
3 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 140,297.50 7.20 
4 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 113,779.30 5.84 
5 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 45,649.09 2.34 
6 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 44,675.30 2.29 
7 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 35,488.95 1.82 
8 บริษัทหลักทรัพย.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 22,947.40 1.18 
9 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 21,788.21 1.12 
10 บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 9,230.62 0.47 
11 คานายหนาท่ีเหลือ 22,957.13 1.18 
 รวมคานายหนาท้ังหมด 1,948,320.21 100.00 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน * 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

1  คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได   
• คาธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป (MBT-G) 2,936.06 1.0700 
- ชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) (1) 0.60 1.0700 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD) (1) 4.36 1.0700 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   
- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป (MBT-G) 146.80 0.0535 
- ชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) (1) 0.03 0.0535 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD) (1) 0.22 0.0535 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน   
- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป (MBT-G) 293.61 0.1070 
- ชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) (1) 0.06 0.1070 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD) (1) 0.44 0.1070 

• คาใชจายอ่ืนๆ 100.05 0.0364 
- คาสอบบัญชี 56.00 0.0204 
- คาภาษีเงินได 3.98 0.0014 
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร 15.34 0.0056 
- คาประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ 24.73 0.0090 
- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 

ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
- - 

- การโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
หลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

- - 

2  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได ไมม ี ไมม ี
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 3,482.23 1.2669 
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อ-ขายหลกัทรัพย (Brokerage Fee) 1,948.32 0.7089 
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 
หมายเหต:ุ  
(1) หนวยลงทุนชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) และชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชพี (MBT-PVD) เร่ิมซ้ือขายต้ังแตวันที่ 12 มีนาคม 2564 เปนตนไป 
กรณีเรียกเก็บคาใชจายจากเงินทุนจดทะเบียน 
- คาใชจายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเน่ืองมาจากบริษัทใชฐานเปนรอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับขอมูลสารสนเทศเพ่ือกองทุนจากบุคคล
ท่ีผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน บทวิเคราะหวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีจะทําการลงทุน 
รวมถึงขอมูลสารสนเทศจากการไดรับเชิญใหรวม company visit เปนตน เพ่ือประโยชนในการจัดใหมีการวิเคราะหการลงทุนท่ี
เหมาะสม ท้ังวิเคราะหในเชิงปริมาณ (Quantitative) เชน การวิเคราะหงบการเงิน เปนตน และวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เชน การวิเคราะหนโยบายของบริษัทของผูออกตราสารท่ีกองทุนจะไปลงทุน เปนตน รวมถึงเพ่ือกําหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร 
การวิเคราะหผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับการสรางกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปดเผยรายช่ือบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ ดังน้ี 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีต้ี 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บีเอ็นพ ีพารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
BlackRock, Inc. (Asset management) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ Societe Generale Group 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) Invesco Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด Citywire 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) Amundi Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ ทิสโก จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส เฟรสท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด RHB Securities 
บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารดอยซแบงก บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด Wellington Asset Management Company 
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) Fund Selector 
ธนาคารเอชเอสบีซี Pacific Investment Management Company 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) State Street Corporation 
บริษัทหลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) MSCI (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด  
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด (มหาชน) Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
เจพี มอรแกน เชส แบงค เอ็นเอ Commerzbank (Thailand) 
ธนาคาร แอลจีท ี GAM Asset Management 
OCBC Securities DWS Group 
บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Allianz Global Investors 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั T. Rowe Price Group, Inc. 
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ORIX Corporation Europe N.V. 
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)  
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการไดรับอภินันทนาการอ่ืน 
สําหรับงวดเดือนธันวาคม 2564 
ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน อาจไดรับอภินันทนาการอ่ืน ซึ่งอาจเปนบริการ
หรือทรัพยสินเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อาทิเชน การจัดสัมมนาเพ่ือให
ขอมูลและแนวคิดตางๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการสงขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปน real 
time บทวิเคราะห ขอมูลและสถิติตางๆ เปนตน อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อ 
ผูใหบริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชนในการรับสิทธ ิ

ชื่อผูจัดการ 
กองทุน 

วัน/เดือน/ป 

1 
บล.เครดิต สวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
DEQ Team 
DFI Team 

 
02/12/2564 
 15/12/2564 

Application 
การรับขอมูลขาวสารผาน  
Bloomberg Application 

DEQ,DFI, 
GEQ,GFI 

ทุกวันทําการ 

2 บล.ไทยพาณิชย จํากัด Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

08/12/2564 

3 
บล.เคทีบี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team 
DFI Team, 
DEQ Team 

 
09/12/2564 
14/12/2564 

4 
ธนาคารซิต้ีแบงก  
เอ็น เอ 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

15/12/2564 

5 บล.ทิสโก จํากัด Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 
DFI Team 

13/12/2564 
17/12/2564 

6 
บมจ.หลักทรัพยเคจีไอ 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

22/12/2564 

7 

Baillie Gifford 
Investment 
Management 
(Europe) Limited 

Conference call ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน GEQ Team 16/12/2564 

8 
ORIX Corporation 
Europe N.V. 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GEQ Team 17/12/2564 

9 
บมจ.หลักทรัพย  
คันทร่ี กรุป 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 
DEQ Team 

03/12/2564 
16/12/2564 

10 
บล.ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 03/12/2564 

11 
เจพี มอรแกน เชส 
แบงค เอ็นเอ 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 16/12/2564 

12 
บมจ.หลักทรัพย
ฟนันเซีย ไซรัส 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 17/12/2564 

13 
กลุมบริษัท
หลักทรัพยทรีนีต้ี 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 23/12/2564 
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กรณีการไดรับจดัสรรหุน 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพ่ือกองทุนจากบุคคล          
ท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัท
ไดกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อยอหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดสรร ชื่อยอกองทุน รายชือ่ผูใหบริการ 
- ไมมีรายการจัดสรร - - 

 
 

การใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสยีงไดทางเว็บไซตของบริษัท 
www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 
 
 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วันท่ี รายละเอียด 

 
การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

-ไมมี- 
 
 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผูจัดการกองทุน 

ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารทุนในประเทศ คุณวริชญ  ธรรมสุจริต 
 คุณศรตุ  สุทธิสําแดง 
 คุณวิภพ  เฉลยีวจิตติกุล 
ผูจัดการกองทุนในสวนตราสารหน้ีในประเทศ คุณณัฐพงษ  ขจรกิจอภริกัษ 
 คุณนรินทร  จันทรเนตร 
 คุณรุงโรจน  นิลนพคณุ 
 คุณทัณฑิกา  นิมิตพงษ 
 คุณอําพร  จันทรานุกูล 
 คุณพิพัฒน  นรานันทน 

 

 

http://www.mfcfund.com/
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รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ 
1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน) 40 นายสิทธิรัตน  ดรงคมาศ 
2 ธนาคาร ออมสิน 41 นายธนโชติ  รุงสิทธิวัฒน 
3 บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 42 นางพัณณรัชต บรรพโต 
4 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 43 นายชาคริต  พืชพันธ 
5 บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปแมนท จํากัด (มหาชน) 44 นายประสิทธิ ์ พรปฏิมากร 
6 บริษัท คันทร่ี กรุป แอดไวเซอร จํากัด 45 นายกิตติคม  สุทธิวงศ 
7 กระทรวงการคลัง 46 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน 
8 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 47 นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 
9 บริษัท ขนสง จํากัด 48 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 
10 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 49 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 
11 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 50 นายชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ 
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 51 นายพิพฒัน  นรานันทน 
13 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 52 นายวญิ ู ศรีวิริยานนท 
14 บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 53 นางสาวนริศรา  อมาตยกุล 
15 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 54 นายอนุพงษ  จันทรจิเรศรัศมี 
16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 55 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 
17 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 56 นางสาวรักษยา  อังสนันท 
18 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 57 นางสาวอาํไพพรรณ  จันทรเปลง 
19 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย 
58 นายสุริยะ  ปตตพงศ 

20 บริษัท เบาด แอนด บียอนด จํากัด (มหาชน) 59 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชยพงษ 
21 บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากัด 60 นางสาวภิญญดา  พัชรเกศกุล 
22 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส จํากัด 61 นายประสงค  เทศมาสา 
23 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด  

โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99 
62 นางสาวศุภกัญญา  ลักษณเกียรติ 

24 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH  
ถือหุนรอยละ 99.99 

63 นางสาวศศิวิมล สิงหเงิน 

25 บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH  
ถือหุนรอยละ 99.99 

64 นายทศพร  พรวัฒนศิริกุล 

26 บริษัทเมืองเอกวิสตา กอลฟ คอรส จํากัด 65 ดร.พรชัย  ฐีระเวช 
27 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมชัน่ เซอรวิส จํากัด 66 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน 
28 ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณี 67 นางสาวอาํพร  จันทรานุกูล 
29 ดร.โชคชัย  อักษรนันท 68 นายณัฐพงษ  ขจรกิจอภิรักษ 
30 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 69 นายนรินทร  จันทรเนตร 
31 พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช 70 นายรุงโรจน นิลนพคุณ 
32 นายสุรพล  ขวญัใจธัญญา 71 นายวริชญ ธรรมสุจริต 
33 นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร 72 นายวิภพ  เฉลียวจิตติกุล 
34 นายมงคล  ลีลาธรรม 73 นายศรุต สุทธิสําแดง 
35 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ 74 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
36 ดร.วิกรม  คุมโพโรจน 75 หุนสามัญ ธนาคารอิสลาม แหงประเทศไทย 
37 นางพัชลีพร  วรวิบูลยสวัสด์ิ 76 บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด 
38 นายบิน  วีริงกา 77 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 
39 พลตํารวจเอกพัชรวาท  วงษสุวรรณ 78 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่7/364/64 
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รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ 
79 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวณั โฮเทล โกรท 87 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่44/91/2563 
80 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราช

อินดัสเตรียล 
88 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 31/182/2563 

81 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 89 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่3/364/2563 
82 ทรัสตเพือ่การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  

เอส ไพรม โกรท 
90 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่36/182/2563 

83 กองทุนรวมโครงสรางพิ้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 
จัสมิน 

91 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่11/91/64 

84 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 92 หุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด 
85 บริษัท ทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) 93 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่12/364/63 
86 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่1/364/2563   

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทนุรวมไดที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง  
หรือที่เว็บไซตของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 
 

http://www.sec.or.th/
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