แบบ 123-1

ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF
BCAP SET100 ETF : (BSET100)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุ นเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (SET100 Total Return Index) ซึ่งรวมถึง
หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุน
สามารถสร้างผลตอบแทน ที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET100 Total Return Index
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ทั้งนี้ กองทุ นอาจจะลงทุนในธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน (efficient portfolio management) โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 Total Return Index และสามารถรับความผันผวนของ
ราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
▪ คำเตือนที่สำคัญ
1. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
2. กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยจะพยายาม
ดำรงค่ าความผัน ผวนของผลตอบแทน (ก่อ นหั กค่ าธรรมเนีย มและค่าใช้จ่ าย) ของกองทุน เมื่อ เปรีย บเที ยบกับ ดัชนีอ้ างอิ ง
(Tracking error) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย กองทุนอาจไม่
สามารถดำรงส่วนต่างดังกล่าวได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ตัวอย่าง
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
≤5%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)*

5-10%

10-15%

15-25%

>25%
สูง

ต่ำ
กลุ่มหุน้ ในประเทศที่เน้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small

Sector
สูง

ต่ำ

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
High Issuer Concentration Risk

≤10%

10%-20% 20%-50% 50%-80%

>80%
สูง

ต่ำ
หมายเหตุ : คำนวณจากผลรวมของน้ำหนักการลงทุนในตราสารของผู้ออกตราสารแต่ละรายที่กองทุนลงทุนมากกว่า 10% ของ NAV
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม
High Sector Concentration Risk

สูง

ต่ำ
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม : พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV
1.45%

พลังงานและสาธารณูปโภค
27.66%

33.38%

ธนาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พาณิชย์

10.62%

ขนส่งและโลจิสติกส์
หมวดธุรกิจอื่น ๆ

8.70%
8.81%

9.38%

อื่น ๆ

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
BSET100
ชื่อทรัพย์สิน

% ของ NAV

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)

7.73

2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)

6.18

3. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)

4.93

4. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)

3.79

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)

3.73

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยม

ดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
3.50

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ NAV

3.00

สูงสุดไม่เกิน 3.21

2.50
2.00

1.50

สูงสุดไม่เกิน 2.101
สูงสุดไม่เกิน 1.605

1.00
0.50
0.00

สูงสุดไม่เกิน 0.107 สูงสุดไม่เกิน 0.107
การจัดการ
0.535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.02675

นายทะเบียน
0.0107

ค่าใช้จ่ายอื่น
0.14

รวมค่าใช้จ่าย
0.71245

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน และ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่องไว้แล้ว โดยเป็นอัตราระหว่างวันที่ 1 กันยายน
2563 – 31 สิงหาคม 2564
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ได้ที่ www.bcap.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน
1.07%
1.07%
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
- คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th
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เก็บจริง
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
ไม่มี
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) สัดส่วน (%) : 100.00

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) คือ -41.56%
*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตัง้ แต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 19.30% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตัง้ แต่จัดตั้งกองทุน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 0.1860% ต่อปี
หมายเหตุ :
Tracking error คื อ ความผั น ผวนของส่ ว นต่ า งของผลตอบแทนเฉลี่ ย ของกองทุ น รวมและผลตอบแทนของดั ช นี ชี้ วั ด ซึ่ งสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ
แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่
ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th
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ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
e

กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

Year to Date 3 เดือน
13.38%
3.07%
14.23%
3.33%
13.32%
11.38%
13.32%
11.38%

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

6 เดือน
4.86%
5.18%
11.97%
11.97%

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

1 ปี
13.38%
14.23%
13.32%
13.32%

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

3 ปี
1.54%
2.50%
21.65%
21.70%

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

5 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile
N/A
N/A
N/A
N/A

10 ปี
N/A
N/A
N/A
N/A

Percentile
N/A
N/A
N/A
N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
1.32%
2.19%
19.30%
19.35%

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th

Return (%)

Standard Deviation (%)

AIMC Category

Peer Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

Equity Large Cap

5th Percentile

8.24

17.28

25.14

7.52

7.38

8.97

10.80

11.16

11.85

19.29

16.30

15.02

Equity Large Cap

25th Percentile

4.00

7.36

20.08

3.57

4.12

7.81

11.04

11.62

12.53

20.18

17.15

15.66

Equity Large Cap

50th Percentile

3.26

5.23

14.68

1.08

2.58

6.23

11.47

11.95

12.95

21.32

17.70

16.15

Equity Large Cap

75th Percentile

2.37

4.24

12.34

-2.21

1.30

4.97

12.07

12.51

13.42

22.65

18.82

16.50

Equity Large Cap

95th Percentile

1.48

3.26

8.35

-3.35

-0.62

4.18

19.08

23.66

22.36

29.25

22.18

17.12

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bcap.co.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล

พิจารณาจ่ายหรือไม่จา่ ยเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
วันปิดสมุดทะเบียน
วันที่จ่าย
จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
16 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
0.15
28 ตุลาคม 2562
11 พฤศจิกายน 2562
0.15

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6 กันยายน 2560
ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน :
ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการได้ทุกวันทำการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
 ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านผูร้ ่วมค้าหน่วยลงทุนด้วยวิธีการส่งมอบ
ตะกร้าหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซือ้ คืนที่ผรู้ ่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด
 ผู้สนใจลงทุนทั่วไปและผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

: 20,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

: ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : 1 หน่วยของการซื้อ
ขาย (creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริ ษัทจัด การได้ทุกวันทำการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนด้วยวิธีการรับมอบตะกร้า
หลักทรัพย์ ตามขั้นตอนและวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด
 ผู้ลงทุนทั่ วไปและผู้ร่ วมค้ าหน่ วยลงทุ นสามารถขายหน่ วยลงทุ นผ่านตลาดหลักทรั พย์ ฯ โดย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน : สำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : 1 หน่วยของการซื้อขาย
(creation unit : CU) และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของการซื้อขาย
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน : ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะได้รับการชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ชำระเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ตามอัตราส่วนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการกำหนด
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
website : www.bcap.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล
นายเมธี เมฆอรุณเรือง

ขอบเขตหน้าที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

ผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ 20 พฤศจิกายน 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่ ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 13.78%
(กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่จัดตัง้ กองทุน)

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

▪ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
▪ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2618-1111
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง

ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
และร้องเรียนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
website : www.bcap.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.bcap.co.th

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
• ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่น
สำคัญผิด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
•

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อพอร์ต
การลงทุนได้

•

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตาม
ราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หาก
เกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้

•

ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในตราสารอนุ พั น ธ์ (Derivatives Risk) คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการลงทุ นหรื อป้ องกั นความเสี่ ยงด้ วย
ตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้

•

ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่ สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี (Tracking Error Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากความ
แตกต่างระหว่างผลตอบแทนของดัชนี้อ้างอิง (Benchmark) และกองทุน ซึ่งอาจเกิดจาก นโยบายการลงทุน ช่วงเวลาของการจ่ายปันผล
ผลประโยชน์ด้านภาษี และ ค่าธรรมเนียมการจัดการ

•

ความเสี่ ยงจากความแตกต่ างระหว่างราคาซื้ อขายและมู ลค่ าสิ นทรัพย์ สุ ทธิ ของกองทุ นต่ อหน่ วยลงทุ น (Risk from Difference
between NAV/Unit and Trading Price) เนื่องจากกองทุนนี้สามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยนักลงทุนสามารถซื้อ
ขายหน่วยลงทุ นผ่านราคาซื้อขาย (Trading Price) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปั จจัยทั้ง ด้านอุปสงค์ ด้า น
อุปทาน รวมถึงความผันผวนของตลาด อาจส่งผลให้ราคาดังกล่าวมีความแตกต่างจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน (NAV/Unit) ได้

อื่น ๆ
•

CAC คือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

•

อัตราส่ วนหมุ นเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) คือ เพื่ อให้ ผู้ลงทุ นทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

•

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออก
ตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคง
ของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

•

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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