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สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด ์

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ขอน าส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุนเปิด 

เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน 
โดยจะคงด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ภาวะตลาดตราสารทุน 

ในรอบบัญชีของกองทุน นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากระดับ 1,449.35 จุด มาปิด
ที่ระดับ 1,587.79 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 9.55% มีปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 93,748.10 ล้านบาท โดยมีนักลงทุน
รายย่อย และบัญชีหลักทรัพย์ เป็นผู้ซ้ือสุทธิมูลค่า 110,505.11 ล้านบาท และ 6,548.82 ล้านบาท ตามล าดับ ขณะที่   นักลงทุน
ต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิมูลค่า -76,262.18 ล้านบาท และ -40,791.74 ล้านบาท ตามล าดับ 
 เดือนมกราคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.63 จุด เพิ่มขึ้น 1.22%  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือ ผลการ
เลือกตั้งสว. 2 ที่น่ังสุดท้ายจากรัฐจอร์เจีย เป็นฝ่ายทางด้านพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ ก่อให้เกิดกรณี Blue wave ขึ้นในรัฐสภาชุด
ใหม่น้ี สภาผู้แทนฯ มีมติถอดถอน ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากต าแหน่ง ด้วยความผิดข้อหายุยงปลุกป่ันให้กลุ่มผู้สนับสนุนบุกเข้าไปใน
รัฐสภา อัตราดอกเบ้ีย Overnight ของจีนปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019 จากความกังวลด้านการถอดถอนสภาพคล่องของ 
PBOC  Janet Yellen รมว.คลังคนใหม่ของสหรัฐฯ แสดงจุดยืนต่อต้านการป่ันค่าเงินเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  ตลท. 
เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์ Free Float ใหม่ พร้อมมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการค านวณดัชนีไปเป็นวิธี Free-float 
adjusted market cap IMF ปรับลดประมาณการ GDP ของไทยปีน้ีลงเหลือขยายตัว 2.7%  ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานลงแรงในช่วง
ปลายเดือนจากการ Lock profit ก่อนเข้าเทศกาลประกาศผลประกอบการ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุดหลัง 
รายงานยอดส่งออกประจาเดือนธันวาคมออกมาดี ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างปรับตัว Underperform มาก ที่สุด 
 เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน Sideways ก่อนปิดที่  1,496.78 จุด หรือเพิ่มขึ้น 2.03% (29.80 
จุด) โดยมีปัจจัยส าคัญที่เกิดขึ้นต่อไปน้ี  กนง. มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% และไม่ได้ชี้ถึงความรีบเร่งในการผ่อนคลาย
นโยบายเพิ่มเติม หุ้น OR เข้ามาซ้ือขายในตลาด และถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50 / SET100 / MSCI โดยทันที เศรษฐกิจไทยหดตัว 
4.2% YoY ในไตรมาส 4/2563 ซ่ึงถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ Bond yield สหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นต่อเน่ือง จากคาดการณ์เศรษฐกิจและ
เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น แต่การขึ้นมาของ Yield ในรอบน้ีมาพร้อมความผันผวนที่ต่ า จึงไม่น่ากังวล การส่งออกของไทยเดือน
มกราคม 2564 ขยายตัว 0.4% แต่หากหักทองค าออกไป จะเติบโตได้ถึง 6.3% ชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจริงอย่างแข็งแกร่ง ราคา
น้ ามันท าจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง ตามหลังกระแส การเปิดเมือง และพายุหิมะในสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรปรับตัว 
Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุ้น STA ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Underperform มากที่สุด 
หลังจากราคาหุ้นหลายตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ 
 เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นมาปิดที่  1,587.21 จุด หรือเพิ่มขึ้น 6.04% (90.43 จุด) โดยมีปัจจัยส าคัญ
ที่เกิดขึ้นต่อไปน้ี Bond yield สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นท าจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเน่ือง รับข่าวความชัดเจนของแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ และเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้หุ้น Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุ้น Growth ราคาน้ ามันปรับตัวลงหลัง ชี้ว่า
ข่าวดีเรื่องของการลดก าลังการผลิตได้อยู่ในราคาไปพอสมควร ECB คงระดับโครงการ QE ไว้ที่ 1.85 ล้านล้านยูโรเท่าเดิม แต่ได้กล่าว
เสริมว่าจะซ้ือสินทรัพย์ในช่วงไตรมาสถัดไปในอัตราที่เร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 เดือนแรกของปีน้ี โดยผลการประชุม Fed ออกมาใน
โทน Dovish โดยได้เน้นย้ าถึง Average inflation targeting ที่  Fed จะอนุโลมให้ เงินเฟ้อบางช่วงเวลาปรับขึ้นเกินกว่าระดับ 
Threshold ที่ 2% ได้ ก่อนที่ Fed จะเริ่มมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. ลดคาดการณ์ GDP ปีน้ีลงเหลือ 3% โดยลดสมมติฐาน
นักท่องเที่ยวเหลือ 3 ล้านคน และคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเพียง 1.2 พันล้านเหรียญฯ  หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง
ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังมีความชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากขึ้น ในขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว 
Underperform มากที่สุด จากการลดลงของราคาหุ้น DELTA เป็นส าคัญ 
 เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่  1,583.13 จุด หรือลดลง 0.26% (4.08 จุด) โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่เกิดขึ้นต่อไปน้ี  สหรัฐฯ รายงานตัวเลข ISM ภาคการผลิตประจ าเดือนมีนาคม ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1983 กลุ่ม 
OPEC และพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมน้ี รวมทั้งซาอุฯ เตรียมที่จะยกเลิก
การปรับลดก าลังการผลิตโดยสมัครใจ เกิดการระบาดระลอก 3 ของ COVID-19 ในประเทศ ซ่ึงคร้ังน้ีเกิดขึ้น ณ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
อย่างกรุงเทพฯ  IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP โลก ทั้งในส่วนของปีน้ี และปีหน้าขึ้นมาอยู่ที่ 6.0% และ 4.4% ตามล าดับ ปธน.โจ ไบ
เดน ส่งสัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เช่น ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายได้จากคนร่ ารวยต่างๆ  การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 
เติบโตได้ดีถึง 8.5% และหากหักทองค าออกจะพบว่าเติบโตได้ถึง 13.8%  ส.อ.ท. รายงานยอดผลิต ยอดขาย และยอดส่งออกรถยนต์
ประจ าเดือนมีนาคม เติบโตอย่างโดดเด่น สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้ก าลังการผลิตประจ าเดือน
มีนาคม สูงที่สุดในรอบ 2 ปี หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเน่ือง ในขณะที่หุ้นกลุ่ม
สื่อและสิ่งพิมพ์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จากความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 
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 เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,593.59 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.66% (10.46 จุด) โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่เกิดขึ้นต่อไปน้ี MSCI ประกาศผลการปรับตะกร้าดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการน า SCGP และ CBG เข้าสู่การ
ค านวณ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนเมษายนที่ระดับ 4.2% สูงกว่าระดับตลาดคาดที่ 3.6% อย่างมีนัย  สภาพัฒน์
รายงาน GDP ไทยไตรมาส 1 หดตัว 2.6% YoY และขยายตัว 0.2% QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว ้พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปีน้ีลง
เหลือขยายตัว 1.5-2.5% โดยปรับลดสมมติฐานนักท่องเที่ยวเหลือเพียง 5 แสนคน  FOMC Minutes ชี้ว่า เริ่มมีคณะกรรมการบางคน
เห็นควรให้ Fed มีการพิจารณาลดวงเงิน QE ในระยะถัดไป  กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกและน าเข้าเดือนเมษายนสูงกว่าที่
ตลาดคาดอย่างส าคัญ โดยเป็นทางฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในอัตราเร่งมากขึ้น  ระดับธุรกรรม Reverse repurchase 
agreements (Reverse Repo) ของสหรัฐฯ ท าระดับ New high ชี้ถึงสภาพคล่องในระบบที่มีมาก  หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว 
Outperform มากที่สุด หลังยอดการส่งออกดีขึ้นต่อเน่ือง ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัว Underperform มากที่สุด จาก
ความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways มาปิดที่ 1,587.79 จุด หรือลดลง 0.36% (5.80 จุด) โดยมี
ปัจจัยส าคัญที่เกิดขึ้นต่อไปน้ีMSCI ประกาศผลการปรับตะกร้าดัชนี Standard Index รอบใหม่มีการน า SCGP และ CBG เข้าสู่การ
ค านวณดัชนี ประเทศต่างๆ รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนพฤษภาคมออกมาดีต่อเน่ืองจากเดือนก่อน Fed ประกาศแผนที่จะ
เริ่มลดระดับสถานะพอร์ตโฟลิโอในตลาดรองหุ้นกู้เอกชน (SMCCF) โดยจะลดสัดส่วนการถือครอง Corporate bond และ Corporate 
bond ETF ธุรกรรม Reverse repo facility ของ Fed ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนสภาพคล่องที่ยังมีมาก KBANK ถูกถอดออกจาก
ดัชนี MSCI จากการที่ NVDR room เร่ิมจ ากัด ECB ยังคงประโยคที่ว่าการซ้ือสินทรัพย์จะกระท าในอัตรา “Higher pace” เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนแรกๆ ของปีน้ี  Fed มีการปรับ Dot plots ของปี 2023 ขึ้นถึง 2 ระดับ ระดับคาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดเริ่ม
ถูกปรับลง  กนง. ปรับลดประมาณการการขยายตัวของ GDP ปีน้ี และปีหน้าลงเหลือ 1.8% และ 3.9% และยังลดคาดการณ์ดุลบัญชี
เดินสะพัดปีน้ีลงมาเป็นขาดดุลที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ รัฐบาลประกาศมาตรการกึ่ง Lockdown เป็นเวลา 30 วัน หุ้นกลุ่มการแพทย์
ปรับตัว Outperform มากที่สุด จากบริการรับตรวจเชื้อ COVID-19 และบริการวัคซีนทางเลือก ในขณะที่หุ้นกลุ่มบริการรับเหมา
ก่อสร้างปรับตัว Underperform มากที่สุด จากประกาศสั่งปิดแคมป์คนงาน 
ภาวะตลาดตราสารหนี้ 

ส าหรับปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวทั่วโลก จากการฉีดวัคซีนที่เร่ิมแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน และการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2563 
ส่งผลให้มีแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในปี2564 และอาจกดดันอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะกลาง -ยาว ส าหรับ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นในลักษณะฟื้นตัวภายใต้ความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยวเน่ืองจากตารางการฉีดวัคซีนในประเทศ
ยังคงล่าช้า และจ านวนที่สามารถฉีดได้ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศที่อาจส่งผลเชิงลบในการฟื้นตัวอัน
เน่ืองมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะจากการแพร่
ระบาดในรอบเดือนเมษายนที่ขยายวงกว้างกว่ารอบก่อนๆ 

ด้านการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทยช่วงมกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2564 พบว่าเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลโดยรวมขยับตัวขึ้น ทั้งน้ี ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงิน
เฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในช่วงคร่ึงแรกของปี 2564 ส่งผลให้เกิดความกังวลที่ธนาคารกลางของประเทศหลักอาจะใช้นโยบายทางการเงินแบบ
ผ่อนคลายที่ตึงตัวเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มการฟื้นตัวที่ต่ ากว่าคาดของประเทศไทยอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในวงกว้างจะช่วยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอาจปรับตัวลดลงในช่วงคร่ึงหลังของปี 

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT) ที่มร้ีอยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลงทุนในตราสาร
แห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนและหรือเงินฝาก โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน จึงได้รับผลกระทบบวกความผันผวน
ของตลาดตราสารหน้ีไม่มากนัก 

 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

    
  

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จ านวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     264,007,685.00 89.25 
หุ้นสามัญจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     262,932,485.00 88.89 

 
อาหารและเครือ่งดื่ม     

    บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ASIAN 761,300 12,485,320.00 4.22 
    บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) SUN 745,500 5,516,700.00 1.87 
    บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) CBG 26,400 3,735,600.00 1.26 
  ธนาคาร         
    ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK 116,800 13,782,400.00 4.66 
    ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) KKP 181,100 10,096,325.00 3.41 
    ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 49,600 5,604,800.00 1.89 
    บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) TCAP 152,400 5,257,800.00 1.78 
  เงินทุนและหลักทรัพย์         
    บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิเซ็ส จ ากัด (มหาชน) JMT 457,600 19,905,600.00 6.73 
    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) AEONTS 36,900 7,011,000.00 2.37 
  ปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ ์         
    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) IVL 136,000 5,542,000.00 1.87 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์         
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 108,600 5,701,500.00 1.93 
  พลังงานและสาธารณูปโภค         
    บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) BANPU 1,518,200 23,683,920.00 8.01 
    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) GPSC 153,800 11,227,400.00 3.80 
    บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP 74,200 8,681,400.00 2.93 
    บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) EA 68,100 4,154,100.00 1.40 
    บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP 57,800 3,150,100.00 1.06 
    บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) PTG 147,300 2,725,050.00 0.92 
  การท่องเท่ียวและสันทนาการ         
    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) CENTEL 243,900 8,048,700.00 2.72 
  ขนส่งและโลจิสติกส ์         
    บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) TTA 1,386,200 23,426,780.00 7.92 
    บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) PSL 548,600 11,465,740.00 3.88 
    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) AOT 112,700 6,987,400.00 2.36 
  พาณิชย ์         
    บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) SINGER 511,000 18,779,250.00 6.35 
    บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) CPALL 194,000 11,640,000.00 3.94 
  ชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส ์         
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) KCE 142,800 10,995,600.00 3.72 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         
    บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) SYNEX 305,700 8,024,625.00 2.71 

    
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

SIS 201,700 7,715,025.00 2.61 

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ILINK 1,124,200 7,588,350.00 2.57 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

    
  

       
    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จ านวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย์   (บาท)   
หุ้นสามัญไม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ     1,075,200.00 0.36 

  
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) SECURE-N 67,200 1,075,200.00 0.36 

เงินฝากธนาคาร     34,975,690.57 11.82 
ทรัพย์สินอื่น     681,904.65 0.23 
หนี้สินอื่น     (3,873,709.42) (1.31) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     295,791,570.80 100.00 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหนว่ยลงทุน     24.6186 บาท 

       สินทรัพย์สุทธิท่ีค านวณแยกตามประเภทผู้ถือหนว่ยลงทุน         
  ชนิดผูล้งทุนท่ัวไป (MBT-G)     295,791,570.80 บาท 
  ชนิดยูนิตลงิค ์(MBT-U)     0.00 บาท 
  ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD)     0.00 บาท 
              
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีค านวณแยกตามประเภทผู้ถอืหน่วยลงทุน     
  ชนดิผูล้งทุนท่ัวไป (MBT-G)     24.6186 บาท/หน่วย 
  ชนิดยูนิตลงิค ์(MBT-U)     0.0000 บาท/หน่วย 
  ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD)     0.0000 บาท/หน่วย 
              
จ านวนหนว่ยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัสิ้นปี (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถอืหน่วยลงทุน    
  ชนิดผูล้งทุนท่ัวไป (MBT-G)     12,014,936.9314 หน่วย 
  ชนิดยูนิตลงิค ์(MBT-U)     0.0000 หน่วย 
  ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (MBT-PVD)     0.0000 หน่วย 
หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้ค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการค านวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

  
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

    
  

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่จัดตั้ง 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี (14 ต.ค. 2546) 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีที  
อินคัมโกรทฟันด์ (MBT-G) -0.82 26.31 38.26 10.25 11.61 11.82 13.01 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) 0.92 4.73 10.20 3.12 3.67 5.69 7.41 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 17.81 18.28 17.40 14.29 12.83 15.18 19.18 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 6.22 6.75 8.24 9.81 8.26 8.37 9.93 

 

 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 
ย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มซื้อขาย ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง 
3 เดือน (12 มี.ค. 2564) 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีที  
อินคัมโกรทฟันด์ (MBT-U) 

-0.82 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีที  
อินคัมโกรทฟันด์ (MBT-PVD) 

-0.82 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A 

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) (1) 0.92 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 17.81 17.09 N/A N/A N/A N/A N/A 
ความผันผวนของตัวชี้วัด 6.22 5.69 N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย สัดส่วน 25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
(ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์) หลังหักภาษ ีสัดส่วน 25% 

(2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งท่ียืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

 
 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ    

บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ าประกัน 34,975,690.57 11.82 

(ค) ตราสารที่มีอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารที่มีอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถ 
ลงทุนได ้(Investment Grade) หรือตราสารทีไ่มไ่ด้รับการจดัอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ - - 

 สัดส่วนสูงสดุ (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ  15  %NAV 
 
 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ประเภท ผู้ออก 
ผู้ค้ า/ 

ผู้รับรอง/ 
วันครบ
ก าหนด 

อันดับความ
น่าเชือ่ถอื 

 มูลค่า 
หน้าตั๋ว  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด  

    ผู้สลักหลัง   TRIS FITCH (บาท)    (บาท)  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) - - -  AAA  - 7,185,397.90  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) - - -  AA+  - 27,790,292.67  
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รายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ชื่อบริษัท ค่านายหน้า อัตราส่วน (%) 
1 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 639,864.70 55.06 
2 บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 162,955.50 14.02 
3 บริษัทหลักทรัพย ์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  131,124.20 11.28 
4 บริษัทหลักทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 104,570.50 9.00 
5 บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 41,356.65 3.56 
6 บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 21,788.21 1.88 
7 บริษัทหลักทรัพย ์เครดติสวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 20,376.00 1.75 
8 บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนิตี้ จ ากัด 9,230.62 0.79 
9 บริษัทหลักทรัพย์.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 8,584.86 0.74 
10 บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 7,594.91 0.65 
11 ค่านายหน้าที่เหลือ 14,585.88 1.26 
 รวมค่านายหน้าทั้งหมด 1,162,031.98 100.00 

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)* 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

PTR  =  3.8963 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งค านวณจากมลูค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพยส์ินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน * 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  1,476.10  
- ชนิดยูนิตลิงค ์ - 0.5306 
- ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ -  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  73.80  
- ชนิดยูนิตลิงค ์ - 0.0265 
- ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ -  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน   
- ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  147.61  
- ชนิดยูนิตลิงค ์ - 0.0531 
- ชนิดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ -  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 51.15 0.0184 
- ค่าสอบบัญช ี 28.22 0.0101 
- ค่าภาษีเงินได ้ 1.75 0.0006 
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร 8.94 0.0032 
- ค่าประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ ์ 12.25 0.0044 
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
- - 

- การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

- - 

2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได้ ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,748.66 0.6286 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขายหลกัทรัพย์ (Brokerage Fee) 1,162.03 0.4177 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
หมายเหต:ุ  กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเงินทนุจดทะเบียน 
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากบริษัทใช้ฐานเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อกองทุนจากบุคคลที่
เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะท าการลงทุน 
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่
เหมาะสม ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นต้น และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออกตราสารที่กองทุนจะไปลงทุน เป็นต้น รวมถึงเพื่อก าหนดระดับความเสี่ยงของตราสาร 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio constructive) และการก าหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ ดังนี้ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากดั (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพ ีพารีบาส ์พีรีกริน (ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ 
BlackRock, Inc. (Asset management) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ธนาคารซิตี้แบงก ์เอ็น เอ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด Societe Generale Group 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) Invesco Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด Citywire 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จ ากัด Amundi Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ์ ทิสโก้ จ ากัด 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์ RHB Securities 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  
ธนาคารเอชเอสบีซี Wellington Asset Management Company 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) Fund Selector 
บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) Pacific Investment Management Company 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) State Street Corporation 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซิมิโก้ จ ากัด (มหาชน) MSCI (Thailand) 
เจพี มอร์แกน เชส แบงค์ เอ็นเอ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด  
ธนาคาร แอลจที ี Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
OCBC Securities Commerzbank (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) GAM Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) DWS Group 
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ ากัด (มหาชน) Allianz Global Investors 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการได้รับอภินันทนาการอื่น 
ส าหรับงวดเดือนมิถุนายน 2564 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอื่น ซึ่งอาจเป็นบริการ
หรือทรัพย์สินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้
ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดินทางไปศึกษาวิธีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real 
time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติต่างๆ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ทีม่ีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน     
จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อ 
ผู้ให้บริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธิ 

ชื่อผู้จัดการ 
กองทุน วัน/เดือน/ปี 

1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติ
นาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call 

ข้อมลูในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DFI Team 

04/06/2564 
15-18/6/64 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จ ากัด 

Conference 
Call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DEQ Team 
DFI Team 
DEQ Team 

07/06/2564 
17/06/2564 
18/06/2564 
24/06/2564 

3 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 10/06/2564 

4 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 
พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 11/06/2564 

5 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Conference 
Call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DFI Team 

11/06/2564 
30/06/2564 

6 บริษัทหลักทรัพย์  
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

Conference 
Call 

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 

DFI Team 
DEQ Team 
DFI Team 
DEQ Team 

10/06/2564 
14/06/2564 
21/06/2564 
22/06/2564 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 15/06/2564 

8 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 16/06/2564 

23/06/2564 

9 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team, 

GEQ Team 17/06/2564 

10 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 

07/06/2564 
18/06/2564 
21/06/2564 

11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DFI Team 
DFI Team 

18/06/2564 
22/06/2564 
24/06/2564 

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference 
Call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DEQ Team 
DFI Team 21/06/2564 

13 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี   
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน DEQ Team 24/06/2564 

14 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล  
เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference 
Call 

ประกอบการลงทุน 
ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 

GEQ Team 
GFI Team 

DEQ Team, 
GEQ Team 
DEQ Team 

02/06/2564 
08/06/2564 

 
24/06/2564 
25/06/2564 

      



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

 
 
      
ล าดับ

ที ่
รายชื่อ 

ผู้ให้บริการ 
ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 
เหตุผล/ 

ประโยชน์ในการรับสิทธิ 
ชื่อผู้จัดการ 

กองทุน วัน/เดือน/ปี 

15 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส  
วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

Conference 
Call 

ข้อมูลในการลงทุน เป็นประโยชน์ต่อกองทุน 
ประกอบการลงทุน 

GFI Team 
DEQ Team, 
GEQ Team 
DEQ Team 

01/06/2564 
 

28/06/2564 
29/06/2564 

16 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 

02/06/2564 
04/06/2564 
09/06/2564 
24/06/2564 
25/06/2564 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 08/06/2564-

11/06/2564 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 
ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 

11/06/2564 
15/06/2564 
24/06/2564 
28/06/2564 

19 
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 16/06/2564 

20 ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 17/06/2564 

21 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

Conference 
Call เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน DFI Team 23/06/2564 

22 BlackRock, Inc.  
(Asset management) 

Conference 
Call ประกอบการลงทุน GEQ Team 17/06/2564 

23 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต 
สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด Application การรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloomberg 

Application 
DEQ,DFI, 
GEQ,GFI ทุกวันท าการ 

 
กรณีการได้รับจดัสรรหุ้น 
ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับจัดสรรหุ้นเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็น   
ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน โดยบริษัทได้กระท า
ด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุน จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ล าดับท่ี ชื่อย่อหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรร ชื่อย่อกองทุน รายชือ่ผู้ให้บริการ 
- ไม่มีรายการจัดสรร - - 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

 
 
งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

       

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย ์

     
 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 
   

264,007,685.00 

 
(ราคาทุน  232,861,160.72   บาท )   

   
 

เงินฝากธนาคาร  
   

35,505,925.22 

 
ลูกหนี ้

     
  

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 
 

107,281.05 
  

  

จากการขายเงินลงทุน 
 

44,388.95 
 

151,670.00 

  

รวมสินทรัพย ์
   

299,665,280.22 

        หนี้สิน 
     

 

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 
 

2,975,788.49 
  

 

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 35,742.01 
  

 

เงินปันผลค้างจ่าย 
 

521,944.31 
  

 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

299,444.40 
  

 

หนี้สินอื่น 
  

40,790.21 
 

3,873,709.42 

  

รวมหนี้สิน 
   

3,873,709.42 
สินทรัพย์สุทธ ิ

    

295,791,570.80 

        สินทรัพย์สุทธิ: 
     

 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
   

120,149,369.31 

 
ก าไรสะสม 

     
  

บัญชีปรับสมดลุ 
 

(85,394,641.64) 
  

  
ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน  261,036,843.13 

 
175,642,201.49 

สินทรัพย์สุทธ ิ
    

295,791,570.80 

        สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 
   

24.6186 
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) 

 
12,014,936.9314 

หมายเหต:ุ งบการเงินน้ียังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญช ี



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

    
  

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (งวด 6 เดือน) 

     

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

   
 

รายได้จากเงินปันผล 
  

3,797,713.39 

 
รายได้ดอกเบีย้ 

  

11,668.74 

 
 

รวมรายได้ 
  

3,809,382.13 

 
     ค่าใช้จ่าย 

    
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
  

1,476,098.38 

 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
73,804.89 

 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 
147,609.83 

 
ค่าใช้จ่ายอื่น 

  

1,213,182.58 

  

รวมค่าใช้จ่าย 
  

2,910,695.68 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

  

898,686.45 

      รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
  

 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 

54,639,389.49 

 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกดิขึ้นท้ังสิ้น 

 
4,731,174.69 

  

รวมก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น 59,370,564.18 
การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 

 
60,269,250.63 

หมายเหต:ุ งบการเงินน้ียังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญช ี

  



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

   
  

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

    ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ 

 จ านวนหน่วย  มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         
อาหารและเครื่องดื่ม         
  บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ASIAN        761,300  12,485,320.00 4.73 
  บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) SUN        745,500  5,516,700.00 2.09 
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) CBG          26,400  3,735,600.00 1.41 
ธนาคาร         
  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK        116,800  13,782,400.00 5.22 
  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) KKP        181,100  10,096,325.00 3.82 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL          49,600  5,604,800.00 2.12 
  บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) TCAP        152,400  5,257,800.00 1.99 
เงินทุนและหลักทรัพย์         
  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) JMT        457,600  19,905,600.00 7.54 
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) AEONTS          36,900  7,011,000.00 2.66 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์         
  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) IVL        136,000  5,542,000.00 2.10 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์         
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN        108,600  5,701,500.00 2.16 
พลังงานและสาธารณูปโภค         
  บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) BANPU      1,518,200  23,683,920.00 8.97 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) GPSC        153,800  11,227,400.00 4.25 
  บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP          74,200  8,681,400.00 3.29 
  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) EA          68,100  4,154,100.00 1.57 
  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP          57,800  3,150,100.00 1.19 
  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) PTG        147,300  2,725,050.00 1.03 
การท่องเที่ยวและสันทนาการ         
  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) CENTEL        243,900  8,048,700.00 3.05 
ขนส่งและโลจิสติกส์         
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) TTA      1,386,200  23,426,780.00 8.87 
  บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) PSL        548,600  11,465,740.00 4.34 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) AOT        112,700  6,987,400.00 2.65 
พาณิชย์         
  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) SINGER        511,000  18,779,250.00 7.11 
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL        194,000  11,640,000.00 4.41 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์         
  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) KCE        142,800  10,995,600.00 4.16 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) SYNEX        305,700  8,024,625.00 3.04 
  บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) SIS        201,700  7,715,025.00 2.92 
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ILINK      1,124,200  7,588,350.00 2.87 
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน         
หุ้นสามัญ         
  บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) SECURE-N          67,200  1,075,200.00 0.41 
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 232,861,160.72  บาท)     264,007,685.00 100.00 

หมายเหต:ุ งบการเงินน้ียังไม่ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญช ี
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ : M-BT  

  
  
รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ล าดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 
 

รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี 

ส าหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายละเอียด 
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ผู้จัดการกองทุน 
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารทนุในประเทศ คุณวริชญ์  ธรรมสุจริต 
 คุณศรตุ  สุทธิส าแดง 
 คุณวิภพ  เฉลยีวจิตติกุล 
ผู้จัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ คุณณัฐพงษ์  ขจรกิจอภริักษ ์
 คุณนรินทร์  จันทร์เนตร 
 คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคณุ 
 คุณทัณฑิกา  นิมิตพงษ์ 
 คุณอ าพร  จันทรานุกลู 
 คุณพิพัฒน์  นรานันทน์ 
 

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