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กองทนุเป�ดบแีคป เซท็ อินเด็กซ ์(BCAP-SET)

ประเภทกองทนุรวม/ กลุ่มกองทนุรวม
กองทนุรวมตราสารทนุ / กองทนุรวมดัชน ี(Index Fund) / กองทนุรวมที�ลงทนุแบบไมม่คีวามเสี�ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทนุ : Equity General

ระดับความเสี�ยง

ต�า 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

เสี�ยงสงู

ลงทนุในตราสารทนุเป�นหลักโดยเฉลี�ยในรอบป�ไมน่อ้ยกว่า
80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทนุ

กองทนุจะใชก้ลยุทธ์การบรหิารกองทนุเชงิรบั (Passive Management Strategy) โดยมนีโยบายลงทนุในหลักทรพัยที์�

เป�นสว่นประกอบของดัชนอ้ีางอิง (SET Total Return Index) หรอืสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ที�มสีนิทรพัย์
อ้างอิงเป�นหลักทรพัยที์�เป�นสว่นประกอบของดัชนอ้ีางอิง (SET Total Return Index) ซึ�งรวมถึงหลักทรพัยที์�อยู่

ระหว่างการเขา้หรอืออกจากการเป�นหลักทรพัยที์�เป�นสว่นประกอบของดัชนอ้ีางอิงด้วย โดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซึ�งพจิารณาเลือกใชก้ลยุทธ์แบบ Optimization เพื�อให้

กองทนุสามารถสรา้งผลตอบแทนที�ใกล้เคียงกับดัชน ีSET Total Return Index

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการลงทนุ (Efficient Portfolio
Management)

กลยุทธ์การลงทนุ มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามดัชนชีี�วัด (Passive Management/Index Tracking)

ขอ้มลูกองทนุรวม
วันจดทะเบยีนกองทนุ 05 เมษายน 2564

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย

อายุกองทนุ ไมกํ่าหนด

ผูจั้ดการกองทนุ
นายเมธี เมฆอรุณเรอืง (ตั�งแต่วันที� 05 เม.ย. 2564)

ผลการดําเนนิงานและดัชนชีี�วัดยอ้นหลัง 5 ป�ปฏิทิน (% ต่อป�)

หมายเหต ุ: ในป�ที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิ หากกองทนุมผีลการดําเนนิงานไมค่รบ 1 ป�ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนนิงานของป�ปฏิทินแรก

ตั�งแต่วันที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิจนถึงวันทําการสดุท้ายของป�ปฏิทิน

ดัชนชีี�วัด
ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(SET TRI) 100.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังแบบป�กหมดุ (%ต่อป�)

  YTD 3เดือน 6เดือน 1ป� 3ป� 5ป� 10ป� ตั�งแต่จัดตั�ง

กองทนุ -7.70 -7.66 -3.99 -6.17 N/A N/A N/A 0.10

ดัชนชีี�วัด -7.08 -7.27 -3.47 -5.63 N/A N/A N/A 1.41

ค่าเฉลี�ยในกลุ่มเดียวกัน -6.32 -6.28 -3.13 -6.24 N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนกองทนุ 11.67 12.83 10.71 11.20 N/A N/A N/A 11.22

ความผนัผวนดัชนชีี�วัด 11.63 12.81 10.64 11.21 N/A N/A N/A 11.28

คําเตือน
การลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน

ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป�นสิ�ง
ยนืยนัถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต

การเขา้รว่มต่อต้านทจุรติ : ได้รบัการ

รบัรองจาก CAC

ผูล้งทนุสามารถศกึษาเครื�องมอื บรหิาร

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที�หนงัสอื

ชี�ชวนฉบบัเต็ม

หนงัสอืชี�ชวน
ฉบบัเต็ม

www.bcap.co.th



BCAP-SET

การซื�อหนว่ยลงทนุ การขายหนว่ยลงทนุ

วันทําการซื�อ : ทกุวันทําการซื�อขายหนว่ยลงทนุ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืน / หกับญัชเีงินฝากแบบถัวเฉลี�ย* : 8.30 -  
15.30 น.*

มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งแรก : 500 บาท
มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งถัดไป : 500 บาท

วันทําการขายคืน : ทกุวันทําการซื�อขายหนว่ยลงทนุ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืน : 8.30 - 15.30 น.*
มลูค่าขั�นต�าในการขายคืน : ไมกํ่าหนด

ยอดคงเหลือขั�นต�า : ไมกํ่าหนด
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนบัแต่วันทําการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ

(T+5) โดยทั�วไปจะได้รบัเงิน T+3

*ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืนแต่ละราย

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อป�ของ NAV)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การจัดการ 0.856% 0.642%

รวมค่าใชจ่้าย 3.21% 0.83830%

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- ค่าใชจ่้ายขา้งต้นเป�นอัตราตามรอบป�บญัชปี�จจุบนั ทั�งนี� สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที�หนงัสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม

ขอ้มลูความเสี�ยงเชงิสถิติ
Maximum drawdown -9.63 %

Recovering Period N/A

อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 0.04 เท่า

Sharpe Ratio -0.04

Alpha -1.31

Beta 0.99

Tracking Error 0.50 %

Tracking Difference -0.54 %

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ (% ต่อมลูค่าซื�อขาย)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การขาย 1.07% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การรบัซื�อคืน 1.07% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ
เขา้

ใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการขายคํานวณอยูใ่นราคาดังกล่าว
แล้ว

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ
ออก

ใชร้าคารบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนคํานวณอยูใ่นราคา
ดังกล่าวแล้ว

การโอน 50 บาทต่อหนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย หรอืเศษของ 1,000 หนว่ย

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและรบัซื�อคืนจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากันได้ สามารถดรูายละเอียด

เพิ�มเติมได้ที�ขอ้มลูอื�นๆ

การจัดสรรการลงทนุในกลุ่มอุตสาหกรรม 

5 อันดับแรก
หมวดอุตสาหกรรรม สดัสว่น (%)

1. พลังงานและสาธารณปูโภค 21.21

2. พาณชิย์ 10.95

3. ธนาคาร 10.09

4. ขนสง่และโลจิสติกส์ 8.41

5. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 7.09

สดัสว่นประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ
ประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ สดัสว่น (%)

1. หุน้สามญั 96.04

2. กองทนุรวมโครงสรา้งพี�นฐาน 1.66

3. ทรสัต์เพื�อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ 0.87

4. เงินฝากธนาคาร 0.61

5. หนว่ยลงทนุ 0.22

ทรพัยส์นิที�ลงทนุสงูสดุ 5 อันดับแรก

ทรพัยส์นิ 5 อันดับแรกที�มมีลูค่าการลงทนุสงูสดุ
น�าหนกั 

การลงทนุ (%)

1. บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) 5.64

2. บรษัิท เดลต้า อีเลคโทรนคิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (DELTA) 4.88

3. บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) 4.77

4. บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) 3.44

5. บรษัิท กัลฟ� เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (GULF) 3.25
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ขอ้มลูอื�นๆ

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ย  

1 บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากัน ดังนี� 
1.1 บรษัิทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุใหกั้บกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีและหรอืกองทนุสว่นบุคคลและหรอืกองทนุรวมภายใต้การ

จัดการของบรษัิทจัดการ 
1.2 สาํหรบัลกูค้าที�ไมเ่ขา้เกณฑ์ขอ้ 1.1 บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนยีมการขายและค่า

ธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุที�เรยีกเก็บจรงิ

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเ์ซน็ต์ผลขาดทนุสงูสดุของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ป�ยอ้นหลัง (หรอืตั�งแต่จัดตั�งกองทนุกรณทีี�ยงัไมค่รบ 5 ป�) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหนว่ยที�จุด

สงูสดุไปจนถึงจุดต�าสดุในชว่งที� NAV ต่อหนว่ยปรบัตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป�นขอ้มลูที�ชว่ยใหท้ราบถึงความเสี�ยงที�อาจจะขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ�� นตัว เพื�อเป�นขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบถึงระยะเวลาตั�งแต่การขาดทนุสงูสดุจนถึงระยะเวลาที�ฟ�� นกลับมาที�เงินทนุเริ�มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด

Recovering Period ระยะเวลาการฟ�� นตัว เพื�อเป�นขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบถึงระยะเวลาตั�งแต่การขาดทนุสงูสดุจนถึงระยะเวลาที�ฟ�� นกลับมาที�เงินทนุเริ�มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด
อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ ความถี�ของการซื�อขายหลักทรพัยใ์นพอรต์กองทนุในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึ�ง โดยคํานวณจากมลูค่าที�ต�ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื�อหลัก

ทรพัยกั์บผลรวมของมลูค่าการขายหลักทรพัยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ป�หารด้วยมลูค่า NAV ของกองทนุรวมเฉลี�ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทนุรวมที�มค่ีา portfolio

turnover สงู บง่ชี�ถึงการซื�อขายหลักทรพัยบ์อ่ยครั�งของผูจั้ดการกองทนุและทําใหม้ต้ีนทนุการซื�อขายหลักทรพัยที์�สงู จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทนุ
รวมเพื�อประเมนิความคุ้มค่าของการซื�อขายหลักทรพัยดั์งกล่าว

Sharpe ratio อัตราสว่นระหว่างผลตอบแทนสว่นเพิ�มของกองทนุรวมเปรยีบเทียบกับความเสี�ยงจากการลงทนุ โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมกับ
อัตราผลตอบแทนที�ปราศจากความเสี�ยง (risk-free rate) เปรยีบเทียบกับค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผล

ตอบแทนที�กองทนุรวมควรได้รบัเพิ�มขึ�นเพื�อชดเชยกับความเสี�ยงที�กองทนุรวมรบัมา โดยกองทนุรวมที�มค่ีา Sharpe Ratio สงูกว่าจะเป�นกองทนุที�มปีระสทิธิภาพในการบรหิาร

จัดการลงทนุที�ดีกว่า เนื�องจากได้รบัผลตอบแทนสว่นเพิ�มที�สงูกว่าภายใต้ระดับความเสี�ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสว่นเกินของกองทนุรวมเมื�อเปรยีบเทียบกับดัชนชีี�วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที�สงู หมายถึง กองทนุสามารถสรา้งผลตอบแทนได้สงูกว่าดัชนชีี�วัด ซึ�งเป�น

ผลจากประสทิธิภาพของผูจั้ดการกองทนุในการคัดเลือกหรอืหาจังหวะเขา้ลงทนุในหลักทรพัยไ์ด้อยา่งเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุ โดยเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี�ยนแปลงของตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุมกีารเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกว่าการเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรพัยใ์นพอรต์การลงทนุมกีารเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี�ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรพัยข์องตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทนุมปีระสทิธิภาพในการเลียนแบบดัชนชีี�วัด โดยหาก tracking error ต�า หมายถึงกองทนุรวมมปีระสทิธิภาพในการสรา้งผลตอบแทนให้

ใกล้เคียงกับดัชนชีี�วัด กองทนุรวมที�มค่ีา tracking error สงู จะมอัีตราผลตอบแทนโดยเฉลี�ยหา่งจากดัชนชีี�วัดมากขึ�น
Tracking Difference (TD) ค่าสว่นต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี�ยของกองทนุรวมและผลตอบแทนของดัชนอ้ีางอิงของกองทนุ

บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ บางกอกแคปป�ตอล จํากัด

โทรศพัท์ : 0-2618-1599 website : www.bcap.co.th

ที�อยู ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั�น 24 หอ้งเลขที� A-C ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500


