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สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด  

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําสงรายงานประจําป 2563 ของกองทุนเปด 

เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด สําหรับรอบปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มายังผูถือหนวย
ลงทุนทุกทาน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดมอบความไววางใจใหบริษัทเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน 
โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ   
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ภาวะตลาดตราสารทุน 
ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต 1 ม.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ลดลงจากระดับ 1,579.84 จุด มาปดที่

ระดับ 1,449.35 จุด หรือเปนการลดลง 8.26% มีปริมาณการซ้ือขายเฉล่ียตอวันอยูที่ระดับ 67,334.80 ลานบาท โดยมีนักลงทุน
ตางชาติ เปนผูขายสุทธิมูลคา -264,385.79 ลานบาท ขณะที่ นักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน และบัญชีหลักทรัพย เปนผูซ้ือสุทธิ
มูลคา 216,708.69 ลานบาท 33,455.77 ลานบาท และ 14,221.33 ลานบาท ตามลําดับ 

เดือนมกราคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลดลง มาปดที่ 1,523.99 หรือลดลง 3.54% (55.85 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญ
ดังตอไปน้ี ความตึงเครียดระหวางสหรัฐฯ และอิหรานรุนแรงมากขึ้น จนทําใหราคานํ้ามัน และทองคําปรับตัวสูงขึ้นชั่วขณะ ธปท. 
เตรียมปรับลดเพดานการถือครองหุน KBANK ของ NVDR เหลือ 25% จากเดิมที่ 35% ประเทศไทยเกินดุลการคากับทางสหรัฐฯ เกิน
กวา 20,000 ลานเหรียญฯ ในชวง 12 เดือนหลังสุด ซ่ึงอาจทําใหไทยเขาเกณฑที่อาจถูกทางสหรัฐฯ จับตาวาอาจมีการบิดเบือนคาเงิน 
สหรัฐฯ และจีนมีการลงนามในขอตกลงการคาเฟสแรกไดเปนผลสําเร็จ พรอมทั้งมีการถอดจีนออกจากรายชื่อประเทศที่มีการบิดเบือน
คาเงิน ความลาชาของพ.ร.บ.งบประมาณฉบับใหมกรณีส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ซ่ึงลาสุดศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหรับคํารองไววินิจฉัย 
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม สงผลใหสกุลเงินในเอเชียรวมถึงเงินบาทออนคาอยางชัดเจน จากคาดการณปริมาณ
นักทองเที่ยวที่ลดลง นอกจากน้ัน ยังทําใหราคานํ้ามันปรับตัวลง หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการ
ปรับตัวสูงขึ้นของหุน STA ขณะที่หุนกลุมปโตรเคมี ปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังนักลงทุนกังวลกับผลประกอบการไตรมาส 
4/2562 ทีไ่มดี 

เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลงตอ มาปดที่ 1,340.52 หรือลดลง 11.47% (173.62 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เชน ปรับลดภาษีนํ้ามันสรรพสามิตเคร่ืองบิน มาตรการ Soft loan 
สําหรับผูประกอบการทองเที่ยว มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอบรมสัมมนาภายในประเทศ และขยายเวลาย่ืนแบบภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 กนง. ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงสูระดับ 1.0% และ สภาพัฒนฯ รายงาน GDP 
ไทยไตรมาส 4/2562 เติบโต 1.6% YoY ตํ่ากวาที่ตลาดคาดการณไว และถือเปนระดับตํ่าสุดในรอบ 21 ไตรมาส เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม ซ่ึงอาจทําใหการออกกฎหมายตางๆ ในสภามีความรวดเร็วมากขึ้น แตอาจตามมาดวยแรง
กระเพื่อมนอกสภาที่มากขึ้น โดยนักลงทุนมีการโยกยายเงินเขาสูสินทรัพยปลอดภัยอยางชัดเจน จนสงผลใหราคาทองคําพุงสูงขึ้น และ 
Bond yield ปรับตัวลดลงตอเน่ือง ผลการประมูลคล่ืนความถี่มีการแขงขันสูงเกินคาดในคล่ืน 700 MHz แตตํ่ากวาคาดในคล่ืน 2600 
MHz และคล่ืน 26 GHz หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากที่สุด หลังไดอนิสงสจากเงินบาทที่ปรับตัวออนคา ขณะที่หุน
กลุมสื่อและส่ิงพิมพปรับตัว Underperform มากที่สุด จากภาวการณบริโภคในประเทศที่มีแนวโนมชะลอตัว 

เดือนมีนาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวลงตอ มาปดที่ 1,125.86 หรือลดลง 16.01% (214.66 จุด) โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ราคานํ้ามันดิบปรับตัวลงสูระดับตํ่าสุดนับต้ังแตชวงตนป 2016 หลังซาอุฯ และรัสเซีย ไมสามารถตกลงกันได ตลาด
หลักทรัพยออกมาตรการระงับการ Short sales ที่ราคาสุดทาย (Uptick rule) Fed มีมติลดดอกเบ้ียฉุกเฉินในระดับ 1% เหลือกรอบ 
0.0-0.25% ซ่ึงเปนระดับเดียวกับชวงวิกฤติป 2008 VIX Index ปรับตัวขึ้นสูจุดสูงสุดที่ระดับ 82.7 จุด สูงกวาระดับ 80.9 จุด ที่เกิดขึ้น
ตอน Lehman crisis เกิดปรากฏการณ Capitulation ในตลาดตราสารหน้ีทั่วโลกรวมถึงของไทย ECB ประกาศซ้ือสินทรัพย
ภาคเอกชน และภาครัฐ วงเงินรวม 7.5 แสนลานยูโร กนง. ประกาศลดดอกเบ้ียฉุกเฉินเหลือ 0.75% และปรับลดคาดการณ GDP ปน้ี
เปนหดตัว 5.3% นอกจากน้ัน ธปท. ออกมาตรการเพิ่มสภาพคลองในตลาดตราสารหน้ี Fed ประกาศโครงการ QE Infinity และยัง
เตรียมเขาซ้ือหุนกูเอกชนผานกองทุน ETF หุนกลุมวัสดุกอสรางปรับตัว Outperform มากที่สุด หลัง SCC ปรับตัวแข็งแกรง เน่ืองจาก
ไดประโยชนจากราคานํ้ามันตํ่า ขณะที่หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Underperform มากที่สุด จากภาวะ Global supply chain 
disruption 

เดือนเมษายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวรีบาวดขึ้นตอเน่ือง มาปดที่ 1,301.66 หรือเพิ่มขึ้น 15.61% (175.80 จุด) 
โดยมีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ประเทศไทยประกาศบังคับใชมาตรการเคอรฟวทั่วประเทศต้ังแตวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยรัฐบาล
ไทยออกมาตรการเยียวยา COVID-19 เฟส 3 เปนจํานวน 1.9 ลานลานบาท นอกจากน้ี ครม. เห็นชอบ พรก. จัดต้ังกองทุนเสริมสภาพ
คลองตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน (BSF)  Fed ขยายขอบเขตการเขาซ้ือหุนกูเอกชนไปยังตราสารที่อยูในกลุม High-yield หรือ Junk 
bond กลุม OPEC+ มีมติลดกําลังการผลิต 9.7 ลานบารเรลตอวัน มีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม ไปจนถึงส้ินเดือนมิถุนายน และจะ
ปรับลดการผลิต 7.7 ลานบารเรลตอวัน ต้ังแตเดือนกรกฎาคมไปจนถึงส้ินป 2563 และ 5.8 ลานบารเรลตอวัน ต้ังแตเดือนมกราคม 
2564 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2565  ซาอุฯ ประกาศปรับลดราคา OSP ทางฝงเอเชียประจําเดือนพฤษภาคม โดยเปนการใหสวนลดจาก
ราคานํ้ามันดิบดูไบถึง 7 เหรียญฯ ตอบารเรล IMF คาดการณ GDP โลกปน้ีหดตัว 3.0% ราคานํ้ามันดิบ WTI รุนใกลปรับตัวลดลงทํา
ระดับติดลบ หุนกลุมส่ือและสิ่งพิมพปรับตัว Outperform มากที่สุด ขณะที่หุนกลุมธนาคารพาณิชยปรับตัว Underperform มากที่สุด 

 



 รายงานประจําปท่ี 17     
     กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีทีอินคัมโกรทฟนด : M-BT 

  
  

เดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways up มาปดที่ 1,342.85 หรือเพิ่มขึ้น 3.16% (41.2 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ราคานํ้ามันดิบทยอยปรับตัวขึ้นตามลําดับ หลังหมด Technical issue ของการ Rolllover กองทุน ETF 
ตางๆ Corporate bond spread ปรับตัวสูงขึ้นตอเน่ือง ชี้ถึงความเชื่อม่ันของนักลงทนุในตลาดหุนกูเอกชนที่ไมสามารถกลับเขาสูภาวะ
ปกติได Valuation ของตลาดหุนไทยในมิติของ Forward PE ปรับตัวสูงขึ้นสูระดับสูงสุด นับต้ังแต Bloomberg เก็บสถิติต้ังแตป 
2006 ที่ 19.9 เทา AWC, BAM, KTC ถูกคัดเลือกเขาสูดัชนี MSCI Standard Index ในขณะที่ BANPU ถูกตัดออก สภาพัฒนรายงาน
ตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2563 หดตัว 1.8% YoY และหดตัว 2.2% QoQ ดีกวาที่ตลาดคาดการณ ศาลลมละลายกลางรับคํารองขอ
ฟนฟูกิจการของบมจ.การบินไทย สงผลใหบริษัทอยูในภาวะ Automatic stay ทันที ความตึงเครียดระหวางจีน และสหรัฐฯ รุนแรง
มากขึ้น โดยจีนกําหนดคากลางเงินหยวนออนคามากสุดเปนประวัติการณ หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Outperform มากที่สุด 
ตามหลังการปรับตัวขึ้นของ STA ขณะที่หุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Underperform มากที่สุด 

เดือนมิถุนายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มาปดที่ 1,339.03 หรือลดลง 0.28% (3.82 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี ECB จะขยายอายุการเขาซ้ือสินทรัพย (PPP) ไปอยางนอยจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 และจะเพิ่มวงเงินโครงการ
ดังกลาวอีก 6 แสนลานยูโร รวมถึงจะ Reinvest ตราสารที่ครบกําหนดอายุไปอยางนอยจนถึงส้ินป 2565 คากลาง Fed Dot plots อยู
ที่ระดับ 0.125% ไปจนถึงส้ินป 2565 พรอมแสดงถึงความมุงม่ันที่จะคงระดับการซ้ือสินทรัพยอยางนอยไมใหตํ่ากวา 1.2 แสนลานตอ
เดือน Fed ประกาศเร่ิมตนการซ้ือสินทรัพยตราสารหน้ีเอกชนในตลาดรองภายใตโครงการ SMCCF แตงบดุลของ Fed เร่ิมมีขนาดที่
ลดลง สหรัฐฯ รายงานยอด NFP และอัตราการวางงานเดือนพฤษภาคมดีกวาที่ตลาดคาด กลุม OPEC และพันธมิตร มีมติขยาย
ระยะเวลาลดกําลังผลิต 9.7 ลานบารเรลตอวันออกไปอีก 1 เดือน หรือสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมน้ี ตัวเลขเงินเฟอทั่วไปของไทยหดตัวเปน
เดือนที่ 3 ติดตอกัน และเขาสูนิยาม “Technical deflation” นักลงทุนกลับมากังวลประเด็น 2nd wave รวมถึง ธปท. ออกมาตรการ
ชวยเหลือลูกหน้ีเฟส 2 และขอใหธนาคารพาณิชยงดจายเงินปนผลระหวางกาล รวมถึงงดการซ้ือหุนคืน นอกจากน้ันยังปรับลด
คาดการณ GDP เปนหดตัว 8.1% หุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Outperform มากที่สุด ในขณะที่หุนกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ปรับตัว Underperform มากที่สุด 

เดือนกรกฎาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดที่ 1,328.53 หรือลดลง 0.78% (10.50 จุด) โดย
มีปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี หลายประเทศทั่วโลกรายงานตัวเลขดัชนีผูจัดซ้ือ (PMI) เดือนมิถุนายนออกมาในเกณฑดี กลุมผูนํา
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บรรลุขอตกลงจัดต้ังกองทุนฟนฟูวงเงิน 7.5 แสนลานยูโรขนาดงบดุล Fed เร่ิมสงสัญญาณปรับตัวลดลง เงิน
บาทปรับตัวออนคาชัดเจน หลังมีขาวเร่ืองความเส่ียง เชื้อCOVID-19 เขามาจากตางประเทศ ทําใหมาตรการ Travel / Business 
bubble มีแนวโนมเล่ือนออกไปอยางไมมีกําหนด และ ธปท. มีแนวโนมคงดอกเบ้ียตลอดชวงที่เหลือของปน้ี  สําหรับตลาดสินคาโภค
ภัณฑ ซาอุฯ ประกาศราคาขาย (OSP) ไปยังเอเชียประจําเดือนสิงหาคม พบมีคาพรีเม่ียมเพิ่มขึ้นเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน และกลุม 
OPEC+ มีมติใหลดโควตาการลดกําลังการผลิตลงเหลือวันละ 7.7 ลานบารเรลตอวัน โดยจะมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนสิงหาคมไปจนถึง
ส้ินปน้ี  หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการฟนตัวของดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลก ในขณะที่หุนกลุม
ขนสงและโลจิสติกสปรับตัว Underperform มากที่สุด หลังนักลงทุนกังวลกับการระบาดรอบสองของ COVID-19 
  เดือนสิงหาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดที่ 1,310.66 หรือลดลง 1.35%(17.87 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี  ตัวเลขภาคการผลิตของประเทศสําคัญ ทั้งจีน ยุโรป และสหรัฐฯ ตางออกมาดีกวาที่ตลาดคาดการณ  ซา
อุฯ ประกาศราคาขายนํ้ามัน OSP ประจําเดือนกันยายน พบวาปรับลดลงโดยสวนใหญ แตเปนการลดลงที่นอยกวาคาด  สหรัฐฯ ยังคง
ตอบโตจีนอยางตอเน่ืองผานสงครามเทคโนโลยี (Tech war) และสงครามตลาดทุน (Capital war) หุนขนาดใหญถูกปรับลดประมาณ
การลงตอเน่ือง สวนทางกับหุนขนาดกลาง-เล็กที่เห็นการปรับประมาณการขึ้น สภาพัฒนฯ รายงาน GDP ไตรมาส 2/2563 หดตัว 
12.2% YoY ใกลเคียงกับที่ตลาดคาด  Fed จะดําเนินมาตรการผอนคลายนโยบายการเงินตอไป โดยจะมีการเอื้อใหบางชวงบางเวลา
เงินเฟอสามารถที่จะปรับผานระดับ Threshold ที่ 2% ขึ้นไปได ตราบใดที่คาเฉล่ียของเงินเฟอระหวางทางยังคงอยูในระดับที่ไมเกิน 
2%  หุนกลุมขนสงและโลจิสติกส ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุน AOT ในขณะที่หุนกลุมพลังงาน
ปรับตัว Underperform มากที่สุด 
 เดือนกันยายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดที่ 1,237.04 หรือลดลง 5.62% (73.62 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี  สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟอประจําเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% MoM สูงกวาที่ตลาดคาดไวที่ 0.3% 
เล็กนอย ถือเปนปจจัยบวกตอราคาทองคําตอไป Fed คงดอกเบ้ียในการประชุมคร้ังลาสุด พรอมสงสัญญาณผาน Dot plots วาจะคง
ดอกเบ้ียตอไปจนกระทั่งถึงส้ินป 2023 ซาอุดิอาระเบียประกาศลดราคาขายนํ้ามัน (OSP) ไปยังภูมิภาคเอเชียประจําเดือนตุลาคม 
สะทอนถึงภาคอุปสงคที่ยังคงออนแรง  สภาพคลองในประเทศที่ยังคงอยูในระดับสูง สะทอนผานตัวเลข M2 ที่ปรับตัวสูงขึ้นทําจุดสูงสุด
ใหมที่ 22.5 ลานลานบาท และคิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึง 11.4% YoY  ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลไทยรุนอายุ 10 ป มีกระแส
ตอบรับอยางลนหลาม สะทอนจาก Bid-to-cover (BCR) ที่อยูสูงมากถึง 3.95x  ธปท. ลดประมาณการปหนาลงอยางสําคัญจากเดิมที่ 
+5.0% มาอยูที่ +3.6% และปรับลดประมาณการนักทองเที่ยวปหนาลงเหลือ 9 ลานคน จาก 16.2 ลานคน  หุนกลุมอิเล็กทรอนิกส
ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการฟนตัวของภาคการผลิตทั่วโลก ในขณะที่หุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว Underperform มาก
ที่สุด 
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 เดือนตุลาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways down มาปดที่ 1,194.95 หรือลดลง 3.40% (42.09 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี  สภาพคลองในประเทศที่ยังคงอยูในระดับสูง สะทอนผานตัวเลข M2 ที่เติบโตตอเน่ืองในระดับ 10.6% 
YoY  มูลคาการชอรตเซลกลับมาอยูในระดับวันละ 1-2 พันลานบาทอีกคร้ัง หลังจากยุติการบังคับใชมาตรการ Uptick rule  การ
ระบาดของ COVID-19 รอบ 2 ทั่วโลกมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ จนหลายประเทศตองเร่ิมบังคับใชมาตรการ Lockdown อีกคร้ัง 
กอใหเกิดความเส่ียงตอการฟนตัวทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะฝงประเทศพัฒนาแลวการติดเชื้อ COVID-19 ของ ปธน.โดนัลด ทรัมป ทําให
คะแนนนิยมของนายโจ ไบเดน ทิ้งหางมากขึ้นไปอีก แมสถานการณการเมืองในประเทศมีแนวโนมยืดเย้ือสูง จากจุดยืนทางการเมือง
ของทั้ง 2 ฝายที่ยังคงแตกตางกันอยางมาก และขอเรียกรอง 3 ขอของกลุมผูชุมนุมที่ดูเหมือนจะไดรับการตอบรับคอนขางยาก แตที่
ประชุม ศบศ.  เห็นชอบในมาตรการ ‘ชอปดีมีคืน’ ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในปภาษี 2563 สําหรับคาซ้ือสินคาและบริการที่
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามจํานวนที่จายจริง แตรวมกันไมเกิน 30,000 บาทเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  ในเดือนตุลาคมหุนกลุมธุรกิจ
การเกษตรปรับตัว Outperform มากที่ สุดตามการฟนตัวของราคายาง ในขณะที่ หุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว 
Underperform มากที่สุด ตามหลังความไมแนนอนทางปจจัยการเมืองในประเทศ 

เดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวสูงขึ้นมาปดที่ 1,408.31 จุด หรือเพิ่มขึ้น 17.86% (213.36 จุด) โดยมี
ปจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นตอไปน้ี การปรับตัวสูงขึ้นของตลาดหุนทั่วโลกหลังการเลือกต้ังสหรัฐฯ เสร็จส้ิน (Post-election rally) โดยเปน
ทางฝงของนาย โจ ไบเดน ที่ไดดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนถัดไป กระแสทุนตางชาติที่ไหลวกกลับเขามาในตลาดตราสารหน้ีอีกคร้ัง 
หลังความกังวลตอการปรับขึ้นของ Bond yield สหรัฐฯ ลดลงในชวงสั้นจากผลการเลือกต้ังสหรัฐฯ หุนกลุมทองเที่ยวปรับตัวสูงขึ้นใน
เดือนน้ี ตอบรับขาวดีพัฒนาการเชิงบวกทางดานวคัซีนของ Pfizer และ Moderna ที่ประเมินวามีประสิทธิภาพปองกนัไวรัส COVID-19 
ไดถึง 90% และ 94% ตามลําดับ ขาวดังกลาวยังทําใหหุนกลุม Value และ Cyclical ปรับตัว Outperform หุนกลุม Growth ในเดือน
น้ีอยางเห็นไดชัด DELTA และ STGT ถูกคัดเลือกเขาสูดัชนี MSCI Thailand Standard Index ธปท. เห็นควรใหดําเนินมาตรการ 3 
ดาน เพื่อลดแรงกดดันตอคาเงินบาท หุนกลุมปโตรเคมีปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามความคาดหวังการฟนตัวเศรษฐกิจโลก 
ในขณะที่หุนกลุมธุรกิจการเกษตรปรับตัว Underperform มากที่สุด ตามหลังราคาหุนกลุมยางที่ยอตัวลงมา 

เดือนธันวาคม เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.63 จุด  เพิ่มขึ้น 1.22%  โดยมีปจจัยที่สงผลกระทบคือ ผลการ
เลือกต้ังสว. 2 ที่น่ังสุดทายจากรัฐจอรเจียเปนฝายทางดานพรรคเดโมแครตไดรับชัยชนะ กอใหเกิดกรณี Blue wave ขึ้นในรัฐสภาชุด
ใหมน้ี สภาผูแทนฯ มีมติถอดถอน ปธน.โดนัลด ทรัมป ออกจากตําแหนง ดวยความผิดขอหายุยงปลุกปนใหกลุมผูสนับสนุนบุกเขาไปใน
รัฐสภา อัตราดอกเบ้ีย Overnight ของจีนปรับขึ้นสูระดับสูงสุดนับต้ังแตป 2019 จากความกังวลดานการถอดถอนสภาพคลองของ 
PBOC  Janet Yellen รมว.คลังคนใหมของสหรัฐฯ แสดงจุดยืนตอตานการปนคาเงินเพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน  ตลท. 
เตรียมทบทวนหลักเกณฑ Free Float ใหม พรอมมีแนวคิดจะปรับหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการคํานวณดัชนีไปเปนวิธี Free-float 
adjusted market cap IMF ปรับลดประมาณการ GDP ของไทยปน้ีลงเหลือขยายตัว 2.7%  ตลาดหุนทั่วโลกปรับฐานลงแรงในชวง
ปลายเดือนจากการ Lock profit กอนเขาเทศกาลประกาศผลประกอบการ หุนกลุมอิเล็กทรอนิกสปรับตัว Outperform มากที่สุดหลัง 
รายงานยอดสงออกประจาเดือนธันวาคมออกมาดี ในขณะที่หุนกลุมบริการรับเหมากอสรางปรับตัว Underperform มาก ที่สุด 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ 
สําหรับป 2563 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงรอยละ 6.1 โดยเปนการเติบโตตํ่าที่สุดในรอบ 22 ป นับจากวิกฤตตมยํากุง การ

เติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทั่วโลกจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงสงผลใหภาครัฐในทุกประเทศจําเปนตองใชมาตรการ
ที่เขมขนในการควบคุมโรคระบาด จากการใชนโยบายดังกลาวสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักอยางหนักและสงผลกระทบตอ
ภาคธุรกิจในทุกระดับ การชะงักงันของสภาวะเศรษฐกิจสงผลใหภาครัฐมีความจําเปนในการเรงรัดมาตรการทางการคลัง และมาตรการ
ทางการเงินเพื่อลดผลกระทบการการชะลอตัวดังกลาว และสรางเสถียรภาพใหกับตลาดแรงงาน ตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งน้ี
คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงทั้งหมด 3 คร้ัง คร้ังละรอยละ 0.25 รวมทั้งส้ินอัตราดอกเบ้ียนโยบาย
ของไทยในปจจุบันเทากับรอยละ 0.50  ทั้งน้ี มีมุมมองวาโอกาสในการใชนโยบายทางการเงินแบบผอนคลายอยางตอเน่ืองในป 2564 
แตไมไดเปนการใชการลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มเติม แตเปนการใชมาตรการชวยเหลือเฉพาะจุดเพื่อลดผลกระทบจากการฟนตัว
ชาๆ ภายใตการแพรระบาดของ COVID-19 ซ่ึงจะตรงจุดมากกวา 

ดานการเคล่ือนไหวตลาดตราสารหน้ีไทยชวงมกราคม ถึงธันวาคม 2563 พบวาเสนอัตราผลตอบแทนในชวงอายุตํ่ากวา 30 ป
ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอยางย่ิงพันธบัตรระยะส้ันที่ปรับตัวลดลงอยางมีนัยสําคัญสอดคลองกับการปรับลดของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
แตอยางไรก็ตาม ป 2564 การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนแรงกดดันเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อาจมีการปรับขึ้นได 

อยางไรก็ตาม กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด ที่มีรอยละ 0-100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิลงทุนในตราสารแหงทุน 
ตราสารแหงหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนและหรือเงินฝาก โดยเนนลงทุนในตราสารแหงทุน จึงไดรับผลกระทบบวกความผันผวนของตลาด
ตราสารหน้ีไมมากนัก 
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รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงินและการกอภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    หลักทรัพย ชื่อยอ จํานวนหุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
      หลักทรัพย   (บาท)   

หุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ     226,282,065.00 95.39 

 
อาหารและเครื่องดื่ม 

        บริษัท คาราบาวกรุป จํากัด (มหาชน) CBG 37,200 4,259,400.00 1.80 
    บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) TKN 342,800 3,565,120.00 1.50 
  ธนาคาร         
    ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 137,600 15,548,800.00 6.55 
    ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 93,700 11,103,450.00 4.68 
    บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 262,800 9,066,600.00 3.82 
  เงินทุนและหลักทรัพย         
    บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAWAD 231,300 15,207,975.00 6.41 
    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) AEONTS 65,100 13,215,300.00 5.57 
    บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) JMT 327,100 11,775,600.00 4.96 
  บรรจุภัณฑ         
    บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) SCGP 108,100 4,486,150.00 1.89 
    บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน) SFLEX 751,400 4,019,990.00 1.69 

  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ         

    บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) IVL 332,200 12,291,400.00 5.18 
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย         
    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 87,200 4,163,800.00 1.76 
    บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) LH 455,900 3,624,405.00 1.53 
  พลังงานและสาธารณูปโภค         
    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 501,500 21,313,750.00 8.98 
    บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 1,085,000 11,935,000.00 5.03 
    บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) GPSC 128,600 9,484,250.00 4.00 
    บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 81,600 8,017,200.00 3.38 
    บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 71,800 3,733,600.00 1.57 
  ขนสงและโลจิสติกส         
    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 101,900 6,343,275.00 2.67 
    บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) KEX 26,200 1,290,350.00 0.54 
  พาณิชย         
    บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) SINGER 595,400 15,480,400.00 6.53 
    บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) CPALL 149,100 8,685,075.00 3.66 
    บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) BJC 99,500 3,457,625.00 1.46 
  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส         
    บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) KCE 108,200 4,490,300.00 1.89 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         
    บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) JMART 666,100 13,322,000.00 5.62 
    บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) INTUCH 113,800 6,401,250.00 2.70 
เงินฝากธนาคาร     12,675,656.82 5.34 
ทรัพยสินอื่น     2,630,927.90 1.11 
หนี้สินอื่น     (4,361,230.14) (1.84) 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ     237,227,419.58 100.00 
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน     19.8734 บาท 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการไดคํานวณมูลคาหลักทรัพยของกองทุน  โดยใชวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

% 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) 

กองทุนเปดเอ็มเอฟซ-ีบีที 
อินคัมโกรทฟนด 13.02 9.46 5.27 1.58 8.66 8.92 11.88 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) (1) 9.12 4.96 -1.84 0.35 4.62 5.48 7.36 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 18.56 16.43 18.75 12.52 12.06 15.23 19.20 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 11.33 9.48 14.91 9.67 8.29 8.46 10.01 

หมายเหต:ุ 
(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) รอยละ 50 ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย รอยละ 25 และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงินนอยกวา 5 ลานบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย หลังหักภาษี รอยละ 25 

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหน่ึงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป  

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไมไดเปนส่ิงที่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน 

 
 
การจายเงินปนผล 

สําหรับในรอบปบัญชีท่ี 17 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในอัตรา 0.40 บาท
ตอหนวยลงทุน เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  กลุมของตราสาร มูลคาตามราคาตลาด %NAV 
    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณชิย หรือ    
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
หรือผูค้ําประกัน 12,675,656.82 5.34 

(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 2563 

ประเภท ผูออก 
 

ผูค้ํา/ 
ผูรับรอง/ 
ผูสลักหลัง 

วันครบ
กําหนด 

อันดับความ 
นาเชื่อถือ 

มูลคาหนาตั๋ว 
(บาท) 

 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) TRIS FITCH 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) - - -  AAA  -  7,179,956.54  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) - - -  AA+  - 5,495,700.28  
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รายละเอียดคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ชื่อบริษัท คานายหนา อัตราสวน (%) 
1 บมจ. หลักทรัพย คันทรี่กรุป 4,022,609.00 55.36 
2 บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย) 711,682.40 9.79 
3 บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง 512,177.90 7.05 
4 บมจ. หลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 409,914.70 5.64 
5 บมจ.หลักทรัพย กสิกรไทย 343,995.90 4.73 
6 บมจ. หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 321,591.70 4.43 
7 บล. ไทยพาณิชย 221,736.00 3.05 
8 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 208,710.00 2.87 
9 บมจ. หลักทรัพย ภัทร 166,595.50 2.29 
10 บล. ทิสโก 109,070.30 1.50 
11 คานายหนาท่ีเหลือ 238,477.50 3.28 
 รวมคานายหนาท้ังหมด 7,266,560.35 100.00 

 
 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) * 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

PTR  =  8.9301 เทา  

* ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคํานวณจากมลูคาท่ีต่ํากวาระหวาง
ผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผานมา 
หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน * 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

1  คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได   
• คาธรรมเนียมการจัดการ 2,538.74 1.0702 
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 126.94 0.0535 
• คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 253.87 0.1070 
• คาใชจายอ่ืนๆ 122.63 0.0517 

- คาสอบบัญชี 56.00 0.0236 
- คาภาษีเงินได 10.05 0.0042 
- คาจัดพิมพและจัดสงเอกสาร 25.56 0.0108 
- คาประกาศทางสื่อสิ่งพิมพ 31.02 0.0131 

2  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไมได ไมม ี ไมม ี
รวมคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมด 3,042.18 1.2825 
คาธรรมเนียมนายหนาซื้อ-ขายหลกัทรัพย (Brokerage Fee) 7,266.56 3.0633 
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Global Transaction Expense) - - 

* รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 

หมายเหต:ุ  กรณีเรยีกเก็บคาใชจายจากเงินทุนจดทะเบียน 
- คาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเน่ืองมาจากบริษัทใชฐานเปนรอยละของมูลคาทรัพยสินสทุธิ 
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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 ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารแบงคออฟอเมริกา ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บีเอ็นพ ีพารีบาส พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
BlackRock, Inc. (Asset management) กลุมบริษัทหลักทรัพยทรีนีต้ี 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) Societe Generale Group 
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด Invesco Ltd. 
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส เฟรสท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด Citywire 
บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด Amundi Asset Management 
ธนาคารดอยซแบงก บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทนุ ดอยซ ทิสโก จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด RHB Securities 
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเอชเอสบีซี บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) Wellington Asset Management Company 
บริษัทหลักทรัพย กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) Fund Selector 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Pacific Investment Management Company 
บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) State Street Corporation 
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย 
เจพี มอรแกน เชส แบงค เอ็นเอ MSCI (Thailand) 
ธนาคาร แอลจีท ี บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด  
OCBC Securities Vanguard Investments Singapore Pte Ltd 
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) Commerzbank (Thailand) 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) GAM Asset Management 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากดั DWS Group 
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การรับผลประโยชนตอบแทนจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

กรณีการไดรับอภินันทนาการอ่ืน 
สําหรับงวดเดือนธันวาคม 2563 
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 

รายชือ่ 
ผูใหบริการ 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชนในการรับสิทธิ 

ชื่อผูจัดการกองทุน วัน/เดือน/ป 

1 บมจ.หลักทรัพยกสิกรไทย  Meeting ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 2/12/63 
2 บมจ.หลักทรัพยภทัร Meeting ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 3/12/63 
3 บล.ทิสโก จํากัด Conference Call ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 8/12/63 
4 บมจ.หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส Conference Call ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 9/12/63 

5 
บมจ.หลักทรัพยเคจีไอ 
(ประเทศไทย) 

Conference Call ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 15/12/63 

6 บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง Conference Call ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 16/12/63 
7 บมจ.หลักทรัพยคันทร่ี กรุป Conference Call ประโยชนในการลงทุน DEQ TEAM 18/12/63 
8 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) Conference Call ประโยชนในการลงทุน FIF TEAM 3/12/63 

9 
บล.เครดิต สวิส  
(ประเทศไทย) จํากัด 

Application 
การรับขอมูลขาวสารผาน 
Bloomberg Application 

DEQ, DFI, 
International Fund 

ทุกวันทําการ 

 
กรณีการไดรับจดัสรรหุน 

ดวยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุน ไดรับจัดสรรหุนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปน   
ผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว อันเปนประโยชนท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจตอกองทุน โดยบริษัทไดกระทํา
ดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุน จึงขอเปดเผยรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อยอหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดสรร ชื่อยอกองทุน รายชือ่ผูใหบริการ 
- ไมมีรายการจัดสรร - - 
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การใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสยีงไดทางเว็บไซตของบริษัท 
www.mfcfund.com  ในเมนู “เก่ียวกับ MFC” 
 
 

รายงานการลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชี 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วันท่ี รายละเอียด 
 การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 

 
 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

-ไมมี- 
 
 

รายช่ือผูจัดการกองทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

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 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ 
1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากัด (มหาชน) 
2 ธนาคาร ออมสิน 
3 บริษัท คันทร่ี กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
4 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
5 บริษัท คันทร่ี กรุป ดีเวลลอปแมนท จํากัด (มหาชน) 
6 บริษัท คันทร่ี กรุป แอดไวเซอร จํากัด 
7 กระทรวงการคลัง 
8 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
9 บริษัท ขนสง จํากัด 
10 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
11 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
13 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
14 บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 
15 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
16 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
17 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
18 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
19 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
20 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
21 บริษัท บานไรเตชะอุบล จํากัด 
22 บริษัท เอ็มเอฟโฮลด้ิงส จํากัด 
23 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99 
24 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99 
25 บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุนรอยละ 99.99 
26 บริษัทเมืองเอกวิสตา กอลฟ คอรส จํากัด 
27 บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมชัน่ เซอรวิส จํากัด 
28 ดร.ณรงคชัย  อัครเศรณี 
29 ดร.โชคชัย  อักษรนันท 
30 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 
31 พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช 
32 นายสุรพล  ขวญัใจธัญญา 
33 นางสาวจุฬารัตน  สุธีธร 
34 ดร.พรชัย  ฐีระเวช 
35 นายมงคล  ลีลาธรรม 
36 นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ 
37 ดร.วิกรม  คุมโพโรจน 
38 นายบิน  วีริงกา 
39 นายธนโชติ  รุงสิทธิวัฒน 
40 นางพัณณรัชต บรรพโต 
41 นายชาคริต  พืชพันธ 
42 นายประสิทธิ ์ พรปฏิมากร 
43 นายกิตติคม  สุทธิวงศ 
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รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ 
44 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน 
45 นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร 
46 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 
47 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 
48 นายชาญวุฒิ รุงแสงมนูญ 
49 นายพิพฒัน  นรานันทน 
50 นางสาวนริศรา  อมาตยกุล 
51 นายอนุพงษ  จันทรจิเรศรัศมี 
52 นางสาวมนชญา  รัชตกุล 
53 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 
54 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน 
55 นางสาวรักษยา  อังสนันท 
56 นางสาวอาํไพพรรณ  จันทรเปลง 
57 นายสุริยะ  ปตตพงศ 
58 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชยพงษ 
59 นางสาวภิญญดา  พัชรเกศกุล 
60 นายประสงค  เทศมาสา 
61 นางสาวศุภกัญญา  ลักษณเกียรติ 
62 นางสาวศศิวิมล สิงหเงิน 
63 นายทศพร  พรวัฒนศิริกุล 
64 นายพชร  ยุติธรรมดํารง 
65 นายกฤษฎี  อารียเมตตา 
66 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
67 นายสุเมธา  ล่ิวเฉลิมวงศ 
68 นางสาวภูมิฤทัย  สิงหนาท 
69 นางสาวณหทัย  ขันธวิเชียร 
70 นางรจิตพร  มนะเวส 
71 พลตํารวจเอกอดุลย  แสงสิงแกว 
72 นายสุพจน  วณิชชานนท 
73 นายนําพร  ยมนา 
74 นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ 
75 นางสาวอาํพร  จันทรานุกูล 
76 นายเชาวนกร  โชติบัณฑ 
77 นายณัฐพงษ  ขจรกิจอภิรักษ 
78 นายนรินทร  จันทรเนตร 
79 นายรุงโรจน นิลนพคุณ 
80 นายวริชญ ธรรมสุจริต 
81 นายวิภพ  เฉลียวจิตติกุล 
82 นายศรุต สุทธิสําแดง 
83 นายอัศวิน ลวนางกูร 
84 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
85 หุนสามัญ ธนาคารอิสลาม แหงประเทศไทย 
86 บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด 
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รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

สําหรับรอบปบญัชี ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ลําดับ รายชือ่บุคคลท่ีเก่ียวของ 
87 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน 
88 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่1/364/2563 
89 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่3/364/2563 
90 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่44/91/2563 
91 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่31/182/2563 
92 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่36/182/2563 
93 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอราวณั โฮเทล โกรท 
94 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเหมราชอินดัสเตรียล 
95 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย 
96 ทรัสตเพือ่การลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอส ไพรม โกรท 
97 กองทุนรวมโครงสรางพิ้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 
98 กองทุนรวมโครงสรางพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
99 หุนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด 
100 บริษัท ทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
101 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนที ่1/2ป/2561 
102 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนที ่1/3ป/2560 
103 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนที ่37/182/2562 
104 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยรุนที ่41/182/2562 
105 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่53/182/2562 
106 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่13/91/2563 
107 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่2/182/2563 
108 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่9/182/2563 
109 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที ่9/364/2562 

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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