แบบ 123-1
ขอมูล ณ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จำกัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนเปด BCAP MSCI THAILAND ETF
BCAP MSCI THAILAND ETF : (BMSCITH)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนี
อางอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพยที่อยูระหวางการเขาหรือออกจากการเปนหลักทรัพยที่เปนสวนประกอบ
ของดัชนีอางอิงดวย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุงเนนที่จะลงทุนในหุนเต็มอัตรา
(fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใชกลยุทธแบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อใหกองทุนสามารถสรางผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับ
ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index
สวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพยหรือทรัพยสนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
(efficient portfolio management) ตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพอรตการลงทุนสามารถสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนมีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่คาดหวังใหผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index และสามารถรับความผัน
ผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกวามูลคาที่ลงทุน และทำใหขาดทุนได
 ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทำอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ
1. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารการลงทุน (Efﬁcient Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น
2. กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอางอิง โดยจะพยายาม
ดำรงคาความผันผวนของผลตอบแทน (กอนหักคาธรรมเนียมและคาใชจาย) ของกองทุนเมื่อเปรีย บเทียบกับ ดัชนีอางอิง
(Tracking error) ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเปนหรือสภาวะตลาดไมเอื้ออำนวย กองทุนอาจ
ไมสามารถดำรงสวนตางดังกลาวได

แผนภาพแสดงตำแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
≤5%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)*

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่ำ
กลุมหุนที่เนนลงทุน

Large Cap

General

Mid/Small

Sector

ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรวม
(High Issuer Concentration Risk)
สูง

ต่ำ
หมายเหตุ : คำนวณจากผลรวมของน้ำหนักการลงทุนในตราสารของผูออกตราสารแตละรายที่กองทุนลงทุนมากกวา 10% ของ NAV
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม
(High Sector Concentration Risk)

สูง

ต่ำ
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุน
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.bcap.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสนิ ที่ลงทุน
% ของ NAV

0.02%

พลังงานและสาธารณูปโภค
24.15%

พาณิชย

37.11%

ขนสงและโลจิสติกส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12.29%

7.45%

ธนาคาร
หมวดธุรกิจอื่น ๆ

9.55%
9.44%

อื่น ๆ

ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
BMSCITH
ชื่อทรัพยสิน

% ของ NAV

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

11.48

2. บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) (CPALL)

8.06

3. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด(มหาชน) (SCC)

7.00

4. บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)

6.31

5. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

4.98

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาว

กอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
5.50
5.00

สูงสุดไมเกิน 5.00

4.50

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

4.00
3.50
ป 2561

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

ป 2562
สูงสุดไมเกิน 2.33

สูงสุดไมเกิน 2.00
0.43 0.43 0.43

0.00
การจัดการ

สูงสุดไมเกิน 0.07
0.03 0.03 0.03

สูงสุดไมเกิน 0.20
0.01 0.01 0.01

0.23 0.28 0.26

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

คาใชจายอื่น*

ป 2563
0.70 0.75 0.73

รวมคาใชจาย

หมายเหตุ :
- คาธรรมเนียมและคาใชจา ยขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแลว (ถามี)
- *คาใชจา ยอื่น ๆ ไดรวมคาธรรมเนียมผูรว มคาหนวยลงทุน และ คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลองไวแลว
คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน
1.00%
1.00%
ไมมี
ไมมี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

คาธรรมเนียมการขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการโอนหนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมอื่น ๆ

หมายเหตุ :
- คาธรรมเนียมและคาใชจายขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแลว (ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th
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เก็บจริง
ปจจุบันไมเรียกเก็บ
ปจจุบันไมเรียกเก็บ
ไมมี
ไมมี
ปจจุบันไมเรียกเก็บ
ปจจุบันไมเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board สัดสวน (%) : 100.00

ผลการดำเนินงานยอนหลังตามปปฏิทิน
25.00%

21.42% 22.33%

20.00%
15.00%
8.39%
10.00% 7.95%

BMSCITH

5.00%

0.50% 1.41%

0.00%
-5.00%

2559

2560

2561

2562

ดัชนีชี้วัด
2563

-5.82% -5.10%

-10.00%
-11.67% -11.17%

-15.00%

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป (Maximum Drawdown) คือ -42.13%
*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 18.57% ตอป
*กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตจัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของสวนตางผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 0.6578% ตอป
หมายเหตุ :
Tracking error คื อ ความผั น ผวนของส วนต า งของผลตอบแทนเฉลี่ย ของกองทุ น รวมและผลตอบแทนของดั ชนีชี้ วั ด ซึ่ งสะท อ นใหเห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ำ
แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีก ารเบี่ยงเบนออกจากชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่
ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอยลง

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
e

*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.bcap.co.th
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ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
e กองทุน
Year to Date 3 เดือน Percentile
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

-11.67%
-11.17%
32.94%
33.05%

18.54%
18.51%
27.73%
27.69%

5 - 25
5 - 25
75 - 95
75 - 95

6 เดือน
4.37%
4.47%
22.88%
22.85%

Percentile
1 ป
Percentile
25 - 50
-11.67%
25 - 50
25 - 50
-11.17%
25 - 50
75 - 95
32.94%
50 - 75
75 - 95
33.05%
50 - 75

3 ป
-5.79%
-5.08%
21.50%
21.56%

Percentile
25 - 50
25 - 50
50 - 75
50 - 75

5 ป Percentile 10 ป Percentile ตั้งแตจัดตั้ง
N/A
N/A
N/A
N/A
2.02%
N/A
N/A
N/A
N/A
2.77%
N/A
N/A
N/A
N/A
18.57%
N/A
N/A
N/A
N/A
18.62%

*ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th

Return (%)

Standard Deviation (%)

AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

Equity LargeCap

5thPercentile

34.71

17.22

-3.84

-1.52

6.36

6.93

21.83

18.71

27.54

18.30

15.42

15.87

Equity LargeCap

25thPercentile

16.94

5.53

-9.79

-5.05

4.37

5.46

23.38

19.60

29.25

19.53

16.30

16.35

EquityLargeCap

50thPercentile

14.94

3.95

-11.96

-5.87

3.48

4.95

24.62

20.66

30.39

20.60

16.94

16.73

Equity LargeCap

75thPercentile

13.86

2.21

-13.94

-7.42

1.82

4.05

26.52

22.67

33.32

22.01

17.80

17.06

Equity LargeCap

95thPercentile

12.56

-0.26

-19.56

-12.16

-0.55

3.43

36.73

31.31

40.63

26.70

21.15

17.62

*ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

พิจารณาจายหรือไมจา ยเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
วันปดสมุดทะเบียน
31 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2562

วันที่จา ย
16 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2562

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2 มิถุนายน 2559
ไมกำหนด

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพยฯ

จำนวนเงินปนผล
(บาท/หนวย)
0.60
0.30

 ผูร วมคาหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการไดทุกวันทำการของตลาด

หลักทรัพยฯ
 ผูสนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานผูร วมคาหนวยลงทุนดวยวิธีการสง

มอบตะกราหลักทรัพย ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนทีผ่ ูรว มคาหนวยลงทุนกำหนด
 ผูสนใจลงทุนทั่วไปและผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ

โดยปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ
มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

: 20,000 บาท และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท

มูลคาขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ไมกำหนด

จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : สำหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการ
ซื้อขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพยฯ
 ผูรวมคาหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการไดทกุ วันทำการของ

ตลาดหลักทรัพยฯ
 ผูลงทุนทั่ วไปสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุ นโดยผานผูรวมคาหนวยลงทุนดวยวิธีการรับมอบ

ตะกราหลักทรัพย ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผูรวมคาหนวยลงทุนกำหนด
 ผูลงทุนทั่วไปและผูรวมค าหนวยลงทุ นสามารถขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ โดย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพยฯ
มูลคาขั้นต่ำของการขายคืน : ไมกำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไมกำหนด
จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน : สำหรับผูรวมคาหนวยลงทุน : 1 หนวยของการ
ซื้อขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณของ 1 หนวยของการซื้อขาย
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ระยะเวลาในการรับเงินค าขายคื น : ผูรวมคาหน วยลงทุ นจะได รับการชำระคาขายคื นหน วย
ลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ชำระเปนตะกราหลักทรัพยตามอัตราสวนและรายละเอียดของหลักทรัพยที่บริษัทจัดการกำหนด
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ :
website : www.bcap.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล

ขอบเขตหนาที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร หัวหนาสายงานบริหารการลงทุน
26 ตุลาคม 2561
2. นายกวิน หลูธนชล*
ผูจดั การกองทุนฝายการลงทุนเชิงปริมาณ 11 พฤษภาคม 2560
3. นายเมธี เมฆอรุณเรือง
ผูจัดการกองทุนฝายการลงทุนเชิงปริมาณ 20 พฤศจิกายน 2560
* ปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทุนและผูจัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (ถามี)

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่ านมายอนหลัง 1 ป เทากับ 12.31%
(กรณีกองทุนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จัดตัง้ กองทุน)

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 หรือ 0-2230-1306
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1111

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง

ติดตอสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จำกัด
ที่อยู 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 หองเลขที่ A-C
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
website : www.bcap.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.bcap.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ไดรบั อนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
 การพิ จารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิไดเป นการแสดงวาสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้
บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม


ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) คื อ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุ นถือครองอยู อันเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถสงผลกระทบเชิงลบตอพอรต
การลงทุนได



ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถแปลงสินทรัพยเปนเงินสดภายในชวงระยะเวลาหรือตาม
ราคาที่ตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยและสภาวะของตลาด วามีสภาพคลองมากนอยเพียงใด มีผูดูแลสภาพคลองหรือไม หาก
เกิดสถานการณที่มีผูขายพรอมกันเปนจำนวนมาก (Fire Sell) ก็จะสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวสูงขึ้นได



ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในตราสารอนุ พั น ธ (Derivatives Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการลงทุ นหรือป องกั นความเสี่ ยงด วย
ตราสารอนุพันธ อาทิเชน สัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เปนตน ทั้งนี้ มูลคาของตราสารดังกลาวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพยอางอิง หรือสภาวะตลาดได



ความเสี่ ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม สอดคลองกับผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) คื อ ความเสี่ยงที่เกิ ดจากความ
แตกตางระหวางผลตอบแทนของดัชนี้อางอิง (Benchmark) และกองทุน ซึ่งอาจเกิดจาก นโยบายการลงทุน ชวงเวลาของการจายปนผล
ผลประโยชนดานภาษี และ คาธรรมเนียมการจัดการ



ความเสี่ ยงจากความแตกต างระหว างราคาซื้ อขายและมู ลค าสิ น ทรั พย สุ ทธิ ของกองทุ น ต อหน วยลงทุ น (Risk from Difference
between NAV/Unit and Trading Price) เนื่องจากกองทุนนี้สามารถทำการซื้อขายไดผานตลาดหลักทรัพย โดยนักลงทุนสามารถซื้อขาย
หนวยลงทุ นผานราคาซื้อขาย (Trading Price) ในตลาดหลักทรัพย ซึ่งราคาดังกลาวไดรับผลกระทบจากปจจั ยทั้ง ดานอุ ปสงค ดานอุปทาน
รวมถึงความผันผวนของตลาด อาจสงผลใหราคาดังกลาวมีความแตกตางจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน (NAV/Unit) ได

อื่น ๆ


CAC คือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)



อัตราส วนหมุ นเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) คื อ เพื่ อให ผูลงทุ นทราบถึ งปริ มาณการซื้ อขาย
ทรัพยสินของกองทุน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคา
การซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน



ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผูออก
ตราสารรายใดๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคง
ของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร



ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผล
การดำเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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