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สารจากบริษัทจัดการ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ภาวะตลาดตราสารทุน 
ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต 1 ม.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 65 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ลดลงจากระดับ 1,657.62 จุด มาปดที่

ระดับ 1,568.33 จุด หรือเปนการลดลง 5.39% มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียตอวันอยูที่ระดับ 80,341.82 ลานบาท โดยมีนักลงทุน
ตางชาติ บัญชีหลักทรัพย เปนผูซ้ือสุทธิมูลคา 112,629.42 ลานบาท และ 1,443.56 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่นักลงทุนสถาบันและ
นักลงทุนรายยอย เปนผูขายสุทธิมูลคา 88,974.60 ลานบาท และ 25,098.38 ลานบาท ตามลําดับ 

เดือนมกราคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงทรงตัว มาปดที่ระดับ 1,648.81 จุด เปล่ียนแปลงแค -0.5% โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตอไปน้ี FOMC Minute บงชี้วา Fed มีแนวโนม Aggressive มากขึ้น โดยประเด็นใหมที่เร่ิมมีนํ้าหนักมากขึ้น ไดแก แนวโนม
การลดขนาด Balance sheet ในปน้ี ความชัน Yield curve ของสหรัฐฯ แบนราบอยางตอเน่ือง สวนทางกับของไทยที่ยังคงยืนอยูได
ในระดับสูง หุนกลุม Value ทั่วโลกปรับตัว Outperform หุนกลุม Growth อยางชัดเจนในเดือนน้ี หลัง Bond yield สหรัฐฯเรงตัวขึ้น
อยางตอเน่ือง ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงเปนคร้ังแรกนับต้ังแตเดือนเมษายน ป 2563 ใน
เดือนมกราคม นักลงทุนตางชาติซ้ือสุทธิตราสารหน้ีและหุนไทยไป 8.1 และ 1.4 หม่ืนลานบาท ตามลําดับ IMF ปรับลดคาดการณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปน้ีลงจากเดิมที่ 4.9% มาอยูที่ 4.4% แตปรับการเติบโตปหนาขึ้นเล็กนอยจาก 3.6% เปน 3.8% ผลการ
ประชุม FOMC คอนขางยืนยันตอการปรับขึ้นดอกเบ้ียคร้ังแรกในเดือนมีนาคม แตยังไมมีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล 
หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Outperform มากที่ สุด ตามกระแสการโยกยายเม็ดเงินเขาสูหุน Value ในขณะที่ หุนกลุม
อิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากแรงขายหุนกลุม Growth และ Technology ทั่วโลก 

เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้นเล็กนอย 2.2% มาปดที่ระดับ 1,685.18 จุด โดยมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้น
ตอไปน้ี ที่ประชุมกลุม OPEC และพันธมิตร มีมติใหเพิ่มกําลังการผลิตนํ้ามันเขาสูตลาดอีกวันละ 4 แสนบารเรลในเดือนมีนาคมที่จะถึงน้ี 
ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนมกราคม ออกมาคอนขางแข็งแกรง โดยทั้งการจางงานนอกภาคเกษตรและคาจางรายชั่วโมงปรับตัว
สูงขึ้นมากกวาที่ตลาดคาดการณไว กระทรวงพาณิชยรายงานตัวเลขเงินเฟอทั่วไปประจําเดือนมกราคมปรับเพิ่มขึ้นถึง 3.2% สูงกวาที่
ตลาดคาดที่ 2.5% ผลการประชุม กนง. พบวา ธปท. ยังคงใหนํ้าหนักกับการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจเปนสําคัญ ตัดขอกงัวลใน
ตลาดบางสวนที่วา ระดับเงินเฟอที่สูงขึ้นมาตอนน้ีจะกอใหเกิดการเรงเขมงวดนโยบายการเงินในชวงถัดไป ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค
ของไทยเดือนมกราคมปรับลดลงคร้ังแรกในรอบ 5 เดือน นาย Vladimir Putin ปธน.ของรัสเซียไดออกแถลงการณและลงนามรับรอง
สถานะการเปนรัฐอิสระของ 2 แควนกบฏยูเครน ซ่ึงไดแก Donetsk และ Luhansk ครม.มีมติเล่ือนยกเลิก UCEP จายคารักษาผูปวย 
COVID-19 แบบไมมีกําหนด หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุน DELTA ในขณะที่
หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุน STA และ GFPT 

เดือนมีนาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวขึ้น 0.6% มาปดที่ระดับ  1695.24 จุด โดยมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี
MSCI และ FTSE ตัดสินใจถอดรัสเซียออกจากการคํานวณดัชนีสําคัญทั้งหมด รวมถึงดัชนีในกลุม Emerging market ราคานํ้ามันดิบ 
Brent ขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบ 13 ปที่ระดับ 139 เหรียญฯ ตอบารเรล กระทรวงพาณิชยรายงานตัวเลขเงินเฟอทั่วไปของไทยเดือน
กุมภาพันธขยายตัวที่ระดับ 5.3% ถือเปนระดับสูงสุดนับต้ังแตป 2008 ซาอุฯ ประกาศตัวเลข OSP มายังทวีปเอเชียเดือนเมษายนพบ
สวนตางเม่ือเทียบกับราคานํ้ามันดิบ Oman/Dubai ปรับตัวสูงขึ้นสูระดับ All-time high ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคของไทยเดือน
กุมภาพันธปรับลดลงเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน และอยูตํ่าสุดในรอบ 5 เดือน ECB มีมติจะทยอยลดการซ้ือสินทรัพยลงต้ังแตเดือน
พฤษภาคมน้ี และอาจถึงขั้นยุติโครงการดังกลาวภายในไตรมาสที ่3  จีนประกาศสั่งล็อกดาวน 17 ลานคนในเมืองเซินเจ้ิน S&P Ratings 
ประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของธนาคารพาณิชยไทย 4 แหง หุนกลุมการแพทยปรับตัว Outperform มากที่สุด จากการเปน
หลุมหลบภัยตอแรงกดดันเงินเฟอ ในขณะที่หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุน 
GFPT 

เดือนเมษายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัว Sideways down 1.6% มาปดที่ระดับ  1,667.44 จุด โดยมีปจจัยสําคัญที่
เกิดขึ้นตอไปน้ี สถานการณโควิดในประเทศจีนที่รุนแรงมากขึ้น สงผลใหจีนยังคงยึดม่ันกับมาตรการ Zero-Covid ตอไป  รายงานการ
ประชุม Fed บงชี้วากรรมการเห็นควรใหเร่ิมตนการลดขนาดงบดุลไดต้ังแตเดือนพฤษภาคมน้ีเปนตนไป โดยขนาดการลดสูงสุดจะอยูที่
เดือนละ 95,000 ลานเหรียญฯ  Dollar Index ปรับตัวทะลุระดับ 100 และเงินบาทของไทยปรับตัวออนคาทะลุระดับ 34 บาท/
ดอลลาร IMF คาดการณ GDP โลกปน้ีจะขยายตัวชะลอลงมาอยูที่ 3.6% จากเดิมคาด 4.4% สวนปหนา คาดวาจะเติบโตดวยตัวเลข 
3.6% เดียวกัน ซ่ึงเปนการปรับลดมาจาก 3.8% ผลการประมูลพันธบัตรไทยในเดือนน้ีมีการตอบรับที่ออนแอ สงผลให Bond yield ใน
ตลาดปรับตัวสูงขึ้น การสงออกไทยขยายตัวสูงถึง 19.5% โดยไดอานิสงสจากยอดการสงออกทองคําในเดือนน้ีมีมูลคาสูงถึง 2.7 พันลาน
เหรียญฯ ขยายตัวจากปกอน 1,047% หุนกลุมการแพทยปรับตัว Outperform มากที่สุด จากการเปนหลุมหลบภัยตอแรงกดดันเงิน
เฟอ ในขณะที่หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุนธนาคารขนาดใหญ 
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เดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลงในชวงแรกกอนฟนตัวตามลําดับมาปดที่ระดับ 1,663.41 จุด โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี Fed มีมติขึ้นดอกเบ้ีย 50bps สูระดับ 0.75%-1.00% พรอมเตรียมเร่ิมตนลดขนาดงบดุลในวันที่ 1 มิ.ย. น้ี โดย
เร่ิมจากเดือนละ 4.75 หม่ืนลานเหรียญฯ แบงเปน Treasury 3 หม่ืนลานเหรียญฯ และ MBS 1.75 หม่ืนลานเหรียญฯ และหลังจาก
ผานไป 3 เดือน ขนาดการลดงบดุลจะเพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 9.5 หม่ืนลานเหรียญฯ โดยแบงเปน Treasury 6 หม่ืนลานเหรียญฯ และ 
MBS 3.5 หม่ืนลานเหรียญฯ เร่ิมเห็นการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนที่มีการใชมาตรการ Zero-COVID เร่ิมมีการ
ปรับลดประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเกิดจาก Margin ที่ลดลงตามตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลให Valuation ของ
ตลาดหุนไทยเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนตางชาติยังคงซ้ือสุทธิหุนไทยในเดือนน้ี ภายหลังจากที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวออนคาอีก
คร้ังนับต้ังแตชวงกลางเดือน นาง Christine Lagarde ประธาน ECB ออกมาใหสัมภาษณวา ECB มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบ้ีย Deposit 
facility rate จากปจจุบันที่ -0.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมน้ีกอนที่จะขยับขึ้นสูระดับบวกในเดือนกันยายน กลุมการแพทย
ปรับตัว Outperform มากที่สุด เน่ืองจากทนทานตอแรงกดดันเงินเฟอ ในขณะที่กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปรับตัว 
Underperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวลงของหุน JTS 

เดือนมิถุนายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลงมาปดที่ระดับ 1,568.33 จุด โดยมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี  world 
bank ปรับลดประมาณการเติบโตปน้ีเหลือ 2.9% จากประมาณกอนในเดือนมกราคมที่ 4.1% มองความเส่ียง Stagflation มีสูงขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศรายไดนอย-ปานกลางในกลุมประเทศเกิดใหม/กําลังพัฒนาเปนสําคัญ กนง. มีมติ 4:3 เห็นควรใหคงอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป โดยกนง. ไดลดทอนความสําคัญของการใชนโยบายการเงินในการกระตุนเศรษฐกิจลง และเพิ่มความ
จําเปนในการดูแลความเส่ียงเงินดานเฟอมากขึ้น ECB มีมติส้ินสุดการซ้ือสินทรัพยผานโครงการ APP ในวันที่ 1 กรกฎาคม พรอมสง
สัญญาณชัดเจนวาจะมีการปรับขึ้นดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุมวันที่ 21 กรกฎาคมน้ี และมีแนวโนมขึ้นตอในเดือนกันยายนที่ระดับ 
0.25-0.50% สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟอ CPI ประจําเดือนพฤษภาคมเติบโตที่ระดับ 8.6% YoY และ 1.0% MoM สูงกวาที่ตลาด
คาด และระดับ 8.6% YoY น้ัน ถือเปนจุดสูงสุดใหมของรอบน้ี รัฐบาลขอความรวมมือไปยังโรงกล่ันใหลดคาการกล่ันเพื่อชวยบรรเทา
ภาระดานพลังงานใหกับประชาชน สงผลกดดันดาน Sentiment ตอหุนกลุมโรงกลั่นในระยะส้ัน กลุมขนสงและโลจิสติกส ปรับตัว 
Outperform มากที่ สุดจากการเปดเมือง/ประเทศที่ เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปรับตัว 
Underperform มากที่สุด จากการปรับตัวลงของหุน JTS 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 
สําหรับป 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมในการฟนตัวประมาณ 3.3% แตเปนการฟนตัวภายใตความเส่ียงที่สําคัญ ไดแก การ

ใชนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวภายใตแรงกดดันดานอัตราเงินเฟอที่เรงตัวในระดับสูงและเกินกรอบการดําเนินนโยบายทางการเงิน ซ่ึง
ถึงแมวาการเรงตัวของอัตราเงินเฟอจะมาจากฝงอุปทานเปนหลัก แตการเพิ่มขึ้นของราคาที่มีลักษณะ Broad-Based มากขึ้นอาจสงผล
กระทบเชิงลบตอการบริโภคภายในประเทศที่ยังออนแอ การฟนตัวของนักทองเที่ยวที่ดีขึ้นแตอยูภายใตความไมแนนอนหลายปจจัยเชน
การแพรระบาดของ COVID-19 แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ชาลง หรือปญหาเชิงภูมิรัฐศาสตรที่อาจสงผลเชิงลบตอกลุม
นักทองเที่ยวหลักในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและรัสเซีย แนวโนมการใชนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวรุนแรงในหลายประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐฯ เพื่อสกัดเงินเฟอ จากปจจัยดังกลาว จึงสงผลใหแนวโนมอัตราดอกเบ้ียนโยบายของไทยที่อยูในระดับตํ่าพิเศษเปน
ระยะเวลายาวนานมีแนวโนมส้ินสุดลงในชวงคร่ึงหลังของป และการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายมีแนวโนมตอเน่ืองแตเปนการขึ้น
แบบคอยเปนคอยไปเน่ืองจากภาระหน้ีภายในประเทศ 

ดานการเคลื่อนไหวตลาดตราสารหน้ีไทยชวงมกราคม ถึงมิถุนายน 2565 พบวาเสนอัตราผลตอบแทนโดยรวมขยับตัวขึน้ทุก
ชวงอายุ ทั้งน้ีปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของตลาดคือ แนวโนมการฟนตัวทางเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟอที่เรงตัวขึ้นอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหธนาคารกลางหลายประเทศใชนโยบายทางการเงินแบบตึงตัวเร็วและรุนแรงขึ้น ซ่ึงสรางแรงกดดันใหการใชนโยบาย
ทางการเงินของไทยมีความจําเปนตองตึงตัวมากขึ้นเชนกันในชวงคร่ึงหลังของป  

อยางไรก็ตาม กองทุนเปดเอม็เอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด (M-BT) ที่มีรอยละ 0-100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิลงทุนในตราสาร
แหงทุน ตราสารแหงหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนและหรือเงินฝาก โดยเนนลงทุนในตราสารแหงทุน จึงไดรับผลกระทบบวกความผันผวน
ของตลาดตราสารหน้ีไมมากนัก 

 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

    
  

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

หลักทรัพยในประเทศ     294,301,113.89 88.76 
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ     287,396,045.50 86.68 

 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

        บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) M 191,800 10,021,550.00 3.02 

  ธนาคาร         

    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 114,300 17,202,150.00 5.19 

    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 217,100 8,195,525.00 2.47 

    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 432,800 6,708,400.00 2.02 

    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) KKP 105,400 6,534,800.00 1.97 

    บริษัท เอสซีบี เอกซ จํากัด (มหาชน) SCB 45,900 4,773,600.00 1.44 

  เงินทุนและหลักทรัพย         

    บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ASK 125,300 3,978,275.00 1.20 

    บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวสิเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 46,002 3,369,646.50 1.02 

  ประกันภัยและประกันชวีิต         

    บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) TQM 450,200 22,284,900.00 6.72 

    บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) BLA 409,200 16,470,300.00 4.97 

  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ         

    บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากดั (มหาชน) IVL 123,700 5,813,900.00 1.75 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย       0.00 

    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 190,200 11,602,200.00 3.50 

  พลังงานและสาธารณูปโภค         

    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 546,600 18,584,400.00 5.61 

    บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) SPRC 1,366,500 16,534,650.00 4.99 

    บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 798,100 10,056,060.00 3.03 

    บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 186,500 8,672,250.00 2.62 

    บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 49,800 7,943,100.00 2.40 

  การแพทย         

    บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 710,500 17,762,500.00 5.36 

  การทองเท่ียวและสันทนาการ         

    บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) SHR 3,040,800 13,440,336.00 4.05 

    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) CENTEL 237,400 10,445,600.00 3.15 

  ขนสงและโลจิสติกส         

    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 288,900 20,511,900.00 6.19 

  พาณิชย         

    บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) CPALL 134,600 8,076,000.00 2.44 

    บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) SINGER 66,456 2,940,678.00 0.89 

  ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส         

    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) KCE 128,700 7,754,175.00 2.34 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         

    บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ITEL 3,147,900 14,165,550.00 4.27 

    บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) ILINK 1,694,200 13,553,600.00 4.09 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

    
  

       
    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย   (บาท)   

ใบสําคัญแสดงสิทธิ     0.00 0.00 

  

บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากดั (มหาชน)  
ใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

ITEL-W4 677,840 0.00 0.00 

หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)     1,909,980.00 0.58 

  บริการ         
    บริษัท เฮลทลีด จํากัด (มหาชน) HL 78,600 1,909,980.00 0.58 

ตราสารหนี้ซึง่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย     4,995,088.39 1.51 
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย          
    อายุคงเหลือนอยกวา 1 ป     4,995,088.39 1.51 
เงินฝากธนาคาร     47,310,969.07 14.27 

ทรัพยสินอื่น     670,252.92 0.20 
หนี้สินอื่น     (10,719,964.32) (3.23) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ     331,562,371.56 100.00 
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน     22.5726 บาท 

       สินทรัพยสุทธิท่ีคํานวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน         

  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   330,505,038.25 บาท 
  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   214,563.21 บาท 
  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ MBT-PVD   842,770.10 บาท 
              
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วนัส้ินป (หนวย) แยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน    
  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   14,647,718.6821 หนวย 

  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   8,315.4512 หนวย 
  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ MBT-PVD   32,660.9254 หนวย 
              
สินทรัพยสุทธิตอหนวยท่ีคาํนวณแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน       
  ชนิดผูลงทุนท่ัวไป MBT-G   22.5635 บาท/หนวย 
  ชนิดยูนติลิงค MBT-U   25.8029 บาท/หนวย 

  ชนิดกองทุนสํารองเล้ียงชีพ MBT-PVD   25.8036 บาท/หนวย 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

    
  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

% 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) -6.06 -7.30 4.79 10.52 10.55 11.07 12.56 
ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) (1) -4.60 -3.97 -1.24 0.12 2.21 4.42 6.93 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 15.52 15.36 14.85 16.26 13.39 14.33 18.97 
ความผันผวนของตัวช้ีวัด 6.93 6.49 6.28 9.97 8.37 7.90 9.77 

 

 

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

ชนิดยูนิตลิงค (MBT-U) -6.06 -7.28 4.81 N/A N/A N/A 5.98 
ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(MBT-PVD) 

-6.06 -7.28 4.81 N/A N/A N/A 5.98 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) (1) -4.60 -3.97 -1.24 N/A N/A N/A 0.16 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 15.52 15.36 14.85 N/A N/A N/A 15.38 
ความผันผวนของตัวช้ีวัด 6.93 6.49 6.28 N/A N/A N/A 6.15 

หมายเหตุ: 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน 50% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย สัดสวน 25% และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย) หลังหักภาษี สัดสวน 25% 

 (2) ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกินหน่ึงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงท่ียืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

  กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 4,995,088.39 1.51 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณชิย หรือ    
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
หรือผูค้ําประกัน 47,310,969.07 14.27 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) - - 

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

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

 
 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความนาเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน port 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ประเภท ผูออก 
 

ผูค้ํา/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ 
นาเชื่อถือ 

มูลคาหนาตั๋ว 
(บาท) 

 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) TRIS FITCH 

พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย 
(CB22O06A) 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

- 6 ต.ค. 2565 - -    5,000,000.00    4,995,088.39  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี 
จํากัด (มหาชน) 

- - -  AAA  -    2,197,830.30  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

- - -  AA+  -  45,113,138.77  

 
 
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR)* 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

PTR  =  2.1765 เทา    

* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมลูคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 

 
 

 

        
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
รายละเอียดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ชื่อบริษัท คานายหนา อัตราสวน (%) 
1 บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)) 1,125,270.45 66.74 
2 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 142,560.60 8.46 
3 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  89,981.62 5.34 
4 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 83,284.30 4.94 
5 บริษัทหลักทรัพย เจ.พี. มอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 58,779.94 3.49 
6 บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 43,837.59 2.60 
7 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 41,550.44 2.46 
8 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 41,101.68 2.44 
9 บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จาํกัด 28,660.94 1.70 
10 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 19,552.13 1.16 
11 คานายหนาท่ีเหลือ 11,374.13 0.67 
 รวมคานายหนาท้ังหมด 1,685,953.82 100.00 

 
 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน * 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

1  คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได   
• คาธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป 1,724.77 0.5306 
- ชนิดยูนิตลิงค 1.11 0.5306 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 6.05 0.5306 

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   
- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป 86.24 0.0265 
- ชนิดยูนิตลิงค 0.06 0.0265 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 0.30 0.0265 

• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน   
- ชนิดผูลงทุนท่ัวไป 172.48 0.0531 
- ชนิดยูนิตลิงค 0.11 0.0531 
- ชนิดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 0.60 0.0531 

• คาใชจายอ่ืนๆ 68.01 0.0208 
- คาสอบบัญชี 27.22 0.0083 
- คาภาษีเงินได 1.78 0.0005 
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร 26.03 0.0080 
- คาประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ 12.09 0.0037 
- คาใชจายอ่ืนๆ 0.90 0.0003 

2  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได ไมม ี ไมม ี
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 2,059.73 0.6311 

คาธรรมเนียมนายหนาซื้อ-ขายหลกัทรัพย (Brokerage Fee) 1,685.95 0.5165 
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 

หมายเหต:ุ  กรณีเรยีกเก็บคาใชจายจากเงินทุนจดทะเบียน 
- คาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเน่ืองมาจากบริษัทใชฐานเปนรอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธิ 

 

 

 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับขอมูลสารสนเทศเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ี
เปนผูใหบริการ 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 
การวิเคราะหผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ การสรางกลุมสินทรัพยลงทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดับความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน จึงขอเปดเผยรายช่ือบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ ดังน้ี 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากดั (มหาชน) กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีต้ี 
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย บีเอ็นพ ีพารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
BlackRock, Inc. (Asset management) บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด Societe Generale Group 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ 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) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน) 

 

 

 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการไดรับอภินันทนาการอ่ืน 
สําหรับงวดเดือนมิถุนายน 2565 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน อาจไดรับอภินันทนาการอ่ืนซึ่งอาจเปนบริการ
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 
บมจ.หลักทรัพย  
ธนชาต 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 

06-10/06/2565 
 13-14/06/2565 

2 
บล.ไทยพาณิชย 
จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

06/06/2565  
10/06/2565 
15/06/2565 
23/06/2565 

3 ธนาคาร แอลจีท ี Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

08/06/2565 

4 บล.ทิสโก จํากัด Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

11/06/2565 
17/06/2565 
30/06/2565 

5 
บมจ.หลักทรัพย  
โนมูระ พัฒนสิน 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

10/06/2565 
16/06/2565 

6 
บมจ.หลักทรัพย  
เคจีไอ (ประเทศไทย)  

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
GFI Team, 
GEQ Team, 
DEQ Team 

21/06/2565 

7 
บมจ.หลักทรัพย 
กสิกรไทย 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

DFI Team, 
GFI Team, 
GEQ Team, 
DEQ Team 

22/06/2565 

8 
ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team 23/06/2565 

9 
บล.เครดิต สวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DFI Team, 
DEQ Team 

02/06/2565 
30/06/2565 

Application 
การรับขอมูลขาวสารผาน  
Bloomberg Application 

DFI Team,  
DEQ Team, 
GFI Team, 
GEQ Team 

ทุกวันทําการ 

10 
บล.ดีบีเอส วิคเคอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

15/06/2565 
17/06/2565 

20-21/06/2565 
24/06/2565 
29/06/2565 

11 
Amundi Asset 
Management 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
GFI Team, 
GEQ Team 

29/06/2565 

12 
บล.ยูบีเอส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 14/06/2565 
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กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
      
ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อ 

ผูใหบริการ 
ลักษณะของ 

อภินันทนาการ 
เหตุผล/ 

ประโยชนในการรับสิทธ ิ
ชื่อผูจัดการ 

กองทุน 
วัน/เดือน/ป 

13 
บมจ.หลักทรัพย 
พาย 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 16/06/2565 

14 
บมจ.หลักทรัพย 
เกียรตินาคินภัทร 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 17/06/2565 

15 
บมจ.หลักทรัพย  
บัวหลวง 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 20/06/2565 

16 
กลุมบริษัท
หลักทรัพยทรีนีต้ี 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 23/06/2565 

17 
บมจ.หลักทรัพย 
เมยแบงก กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 

Conference call 
ขอมูลในการลงทุน เปนประโยชนตอกองทุน 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
DEQ Team 29/06/2565 

 
 
กรณีการไดรับจดัสรรหุน 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพ่ือกองทุนจากบุคคล          
ท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัทได
กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อยอหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดสรร ชื่อยอกองทุน รายชือ่ผูใหบริการ 
- ไมมีรายการจัดสรร - - 

 



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

 
 
รายงานขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
1 
 

บริษัทหลักทรัพย พาย จํากัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)) 

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

 
 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 

สําหรับรอบหกเดือนแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

รายละเอียด 
การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ผูจัดการกองทุน 

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

 

 

   

http://www.sec.or.th/
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งบดุล 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

       
หนวย  :  บาท 

สินทรัพย 
      

 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 

   
294,301,113.89 

 
(ราคาทุน    290,606,905.57   บาท )   

   
 

เงินฝากธนาคาร  
   

47,843,087.08 

 
ลูกหน้ี 

      
  

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 111,202.30 
  

  
จากการขายเงินลงทุน 

 
26,932.61 

 
138,134.91 

  
รวมสินทรัพย 

   
342,282,335.88 

        หนี้สิน 
      

 
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 

 
7,790,687.13 

  
 

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,025,441.10 
  

 
เงินปนผลคางจาย 

 
521,944.31 

  
 

คาใชจายคางจาย 
 

340,162.93 
  

 
หน้ีสินอ่ืน 

  
41,728.85 

 
10,719,964.32 

  
รวมหนี้สิน 

   
10,719,964.32 

สินทรัพยสุทธ ิ
   

331,562,371.56 

        สินทรัพยสุทธิ: 
     

 
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  

  
146,886,950.59 

 
กําไรสะสม 

    
  

บัญชีปรับสมดลุ 
 

(44,603,375.30) 
  

  
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  229,278,796.27 

 
184,675,420.97 

สินทรัพยสุทธ ิ
   

331,562,371.56 

        สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 
   

22.5726 
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 

 
14,688,695.0587 

หมายเหตุ: งบการเงินน้ียังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (งวด 6 เดือน) 

     
หนวย  :  บาท 

รายไดจากการลงทุน 
   

 
รายไดจากเงินปนผล 

  
4,686,347.64 

 
รายไดดอกเบ้ีย 

  
11,838.85 

 
สวนเกินมลูคาหลักทรัพย 

  
24,444.76 

 
 

รวมรายได 
  

4,722,631.25 

 
     คาใชจาย 

    
 

คาธรรมเนียมการจัดการ 
  

1,731,924.92 

 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 

 
86,596.30 

 
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 

 
173,192.57 

 
คาใชจายอ่ืน 

  
1,753,966.89 

  
รวมคาใชจาย 

  
3,745,680.68 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 
  

976,950.57 

      รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
  

 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

 
9,660,759.78 

 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

 
(34,663,636.02) 

  
รวมกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึน้และท่ียังไมเกิดขึน้ (25,002,876.24) 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 
 

(24,025,925.67) 

หมายเหตุ: งบการเงินน้ียังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี  
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

      
ชื่อยอ

หลักทรัพย 
จํานวนหุน มูลคา (บาท) รอยละมูลคา

เงินลงทุน 
หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

      อาหารและเคร่ืองดื่ม         
    บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต กรุป จํากัด (มหาชน) M 191,800 10,021,550.00 3.41 
  ธนาคาร         
    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 114,300 17,202,150.00 5.85 

    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 217,100 8,195,525.00 2.78 
    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTB 432,800 6,708,400.00 2.28 
    ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) KKP 105,400 6,534,800.00 2.22 
    บริษัท เอสซีบี เอกซ จํากัด (มหาชน) SCB 45,900 4,773,600.00 1.62 
  เงินทุนและหลักทรัพย         
    บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ASK 125,300 3,978,275.00 1.35 

    บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวสิเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 46,002 3,369,646.50 1.14 
  ประกันภัยและประกันชวีิต         
    บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) TQM 450,200 22,284,900.00 7.57 
    บริษัท กรุงเทพประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) BLA 409,200 16,470,300.00 5.60 
  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ         
    บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากดั (มหาชน) IVL 123,700 5,813,900.00 1.98 

  พัฒนาอสังหาริมทรัพย         
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 190,200 11,602,200.00 3.94 
  พลังงานและสาธารณูปโภค         
    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 546,600 18,584,400.00 6.31 
    บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) SPRC 1,366,500 16,534,650.00 5.62 
    บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 798,100 10,056,060.00 3.42 

    บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 186,500 8,672,250.00 2.95 
    บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 49,800 7,943,100.00 2.70 
  การแพทย         
    บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 710,500 17,762,500.00 6.04 
  การทองเท่ียวและสันทนาการ         
    บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด (มหาชน) SHR 3,040,800 13,440,336.00 4.57 

    บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) CENTEL 237,400 10,445,600.00 3.55 
  ขนสงและโลจิสติกส         
    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 288,900 20,511,900.00 6.97 
  พาณิชย         
    บริษัท ซีพี ออลล จํากดั (มหาชน) CPALL 134,600 8,076,000.00 2.74 
    บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) SINGER 66,456 2,940,678.00 1.00 

  ชิ้นสวนอเิล็กทรอนิกส         
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) KCE 128,700 7,754,175.00 2.63 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         
    บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากดั (มหาชน) ITEL 3,147,900 14,165,550.00 4.81 
    บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคชั่น จํากดั (มหาชน) ILINK 1,694,200 13,553,600.00 4.61 

       



    รายงานรอบหกเดือนแรก     
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT  

    
  

       

      
ชื่อยอ

หลักทรัพย 
จํานวนหุน มูลคา (บาท) รอยละมูลคา

เงินลงทุน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ         

    
บริษัท อินเตอรล้ิงค เทเลคอม จํากดั (มหาชน)  
ใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

ITEL-W4 677,840 0.00 0.00 

หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)         
  บริการ         

    บริษัท เฮลทลีด จํากัด (มหาชน) HL 78,600 1,909,980.00 0.65 
ตราสารหนี้ซึง่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย         
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย          
    พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่10/364/64 CB22O06A      5,000  4,995,088.39 1.70 
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน  290,606,905.57  บาท)     294,301,113.89 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินน้ียังไมผานการสอบทานหรือรับรองจากผูสอบบัญชี 
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