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หนงัสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญ Factsheet
ขอ้มลู ณ วันที� 28 เมษายน 2566

กองทนุเป�ด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG)

ประเภทกองทนุรวม/ กลุ่มกองทนุรวม
กองทนุรวมตราสารทนุ / กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) / กองทนุรวมที�ลงทนุแบบไมม่คีวามเสี�ยง

ต่างประเทศ
กลุ่มกองทนุ : Equity Small - Mid Cap

ระดับความเสี�ยง

ต�า 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

เสี�ยงสงู

ลงทนุในตราสารทนุเป�นหลักโดยเฉลี�ยในรอบป�ไมน่อ้ยกว่า
80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทนุ

ลงทนุในหุน้ที�เป�นสว่นประกอบของดัชน ีBCAP Mid Small Cap CG Index TR รวมถึงหุน้ที�อยูร่ะหว่างการเขา้หรอื

ออกจากการเป�นหลักทรพัยที์�เป�นสว่นประกอบของดัชนอ้ีางอิงดังกล่าวด้วย กองทนุจะใชก้ลยุทธ์การลงทนุเชงิรบั
(Passive Management Strategy) โดยมุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามดัชนชีี�วัด โดยเฉลี�ยในรอบป�บญัช ีไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ซึ�งอาจพจิารณาเลือกใชก้ลยุทธ์แบบ Full Replication หรอื
Optimization

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเป�นการเพิ�มประสทิธิภาพ

การบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึ�งรวมถึงการป�องกันความเสี�ยง (Hedging)
กลยุทธ์การลงทนุ มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามดัชนชีี�วัด (Passive Management/Index Tracking)

ขอ้มลูกองทนุรวม
วันจดทะเบยีนกองทนุ 21 มนีาคม 2561

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย

อายุกองทนุ ไมกํ่าหนด

ผูจั้ดการกองทนุ
นายเมธี เมฆอรุณเรอืง (ตั�งแต่วันที� 21 ม.ีค. 2561)

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

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

ตั�งแต่วันที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิจนถึงวันทําการสดุท้ายของป�ปฏิทิน

ดัชนชีี�วัด
ดัชน ีBCAP Mid Small Cap CG Index TR 100.00%

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังแบบป�กหมดุ (%ต่อป�)

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

กองทนุ -7.20 -9.73 -3.83 -8.81 19.37 1.41 N/A 0.64

ดัชนชีี�วัด -6.80 -9.47 -3.12 -7.71 20.85 2.78 N/A 2.03

ค่าเฉลี�ยในกลุ่มเดียวกัน -7.93 -10.76 -7.55 -14.32 16.91 2.30 N/A N/A

ความผนัผวนกองทนุ 14.54 15.49 13.15 14.02 15.07 17.94 N/A 17.88

ความผนัผวนดัชนชีี�วัด 14.61 15.58 13.22 14.06 15.10 18.02 N/A 17.95

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



BMSCG

การซื�อหนว่ยลงทนุ การขายหนว่ยลงทนุ

วันทําการซื�อ/ขายคืน : ทกุวันทําการของตลาดหลักทรพัย ์

- ผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุสามารถสั�งซื�อ/ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที�บรษัิทจัดการได้ทกุวันทําการของตลาดหลักทรพัยฯ์  
- ผูส้นใจลงทนุทั�วไปสามารถสั�งซื�อ/ขายคืนหนว่ยลงทนุโดยผา่นผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการสง่/รบัมอบตะกรา้หลักทรพัย ์ตามขั�นตอนและวิธีการรบัซื�อคืนที�ผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุ

กําหนด 
- ผูส้นใจลงทนุทั�วไปและผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุสามารถซื�อ/ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยปฏิบติัตามกฏ ระเบยีบ และวิธีปฏิบติัของตลาดหลักทรพัยฯ์

มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งแรก : 20,000 บาท และเพิ�มเป�นทวีคณูของ 1,000 บาท

มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งถัดไป : ไมกํ่าหนด
จํานวนหนว่ยลงทนุขั�นต�าของการซื�อครั�งถัดไป : สาํหรบัผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุ : 1 หนว่ย

ของการซื�อขาย (creation unit : CU) และเพิ�มขึ�นเป�นทวีคณูของ 1 หนว่ยของการซื�อขาย

มลูค่าขั�นต�าในการขายคืน : ไมกํ่าหนด

ยอดคงเหลือขั�นต�า : ไมกํ่าหนด
จํานวนหนว่ยลงทนุขั�นต�าของการขายคืน : สาํหรบัผูร้ว่มค้าหนว่ยลงทนุ : 1 หนว่ยของการ

ซื�อขาย (creation unit : CU) และเพิ�มขึ�นเป�นทวีคณูของ 1 หนว่ยของการซื�อขาย
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนบัตั�งแต่วันถัดจากวันสง่คําสั�งขายคืน

หนว่ยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะชาํระเป�นตะกรา้หลักทรพัยต์ามอัตราสว่นและราย

ละเอียดของหลักทรพัยที์�บรษัิทจัดการกําหนด

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อป�ของ NAV)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การจัดการ 1.3375% 1.07%

รวมค่าใชจ่้าย 1.9795% 1.42745%

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- บรษัิทจัดการจะนาํค่าธรรมเนยีมการจัดการดังกล่าวไปบรจิาคในอัตรารอ้ยละ 40 ของค่าธรรมเนยีมการจัดการที�เรยีกเก็บจาก

กองทนุ ใหกั้บหนว่ยงานที�สง่เสรมิธรรมาภิบาลไทย และหรอืหนว่ยงานที�สง่เสรมิการต่อต้านคอรร์ปัชั�น และหรอืองค์กรอื�นใดที�เกี�ยว

เนื�องกับหนว่ยงานดังกล่าว 

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

ขอ้มลูความเสี�ยงเชงิสถิติ
Maximum drawdown -53.23 %

Recovering Period 11 เดือน  

อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 0.24 เท่า

Sharpe Ratio 1.31

Alpha -1.51

Beta 1.00

Tracking Error 0.25 %

Tracking Difference -1.10 %

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ (% ต่อมลูค่าซื�อขาย)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การขาย 1.07% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การรบัซื�อคืน 1.07% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเขา้ ไมม่ี ไมม่ี

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออก ไมม่ี ไมม่ี

การโอน ตามที�นายทะเบยีนเรยีกเก็บ ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี ทั�งนี� สามารถ

ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที�หนงัสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม

การจัดสรรการลงทนุในกลุ่มอุตสาหกรรม 

5 อันดับแรก
หมวดอุตสาหกรรรม สดัสว่น (%)

1. พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 17.10

2. พลังงานและสาธารณปูโภค 11.90

3. อาหารและเครื�องดื�ม 9.68

4. วัสดกุ่อสรา้ง 8.07

5. เงินทนุและหลักทรพัย์ 7.44

สดัสว่นประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ
ประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ สดัสว่น (%)

1. หุน้สามญั 99.43

2. เงินฝากธนาคาร 0.36

ทรพัยส์นิที�ลงทนุสงูสดุ 5 อันดับแรก

ทรพัยส์นิ 5 อันดับแรกที�มมีลูค่าการลงทนุสงูสดุ
น�าหนกั 

การลงทนุ (%)

1. บรษัิท ทิปโก้แอสฟ�ลท์ จํากัด (มหาชน) (TASCO) 3.12

2. บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชั�น จํากัด (มหาชน) (AMATA) 3.05

3. บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (AP) 2.98

4. บรษัิท อิชตัิน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (ICHI) 2.88

5. บรษัิท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) (ERW) 2.87



BMSCG

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


