
บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ บางกอกแคปป�ตอล จํากัด
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หนงัสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญ Factsheet
ขอ้มลู ณ วันที� 30 พฤศจิกายน 2565

กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล ฟ�กซ ์อินคัม ออพพอรท์นูตีิ� (BCAP-GFIO)

ประเภทกองทนุรวม/ กลุ่มกองทนุรวม
กองทนุรวมตราสารหนี� / กองทนุรวมที�ลงทนุแบบมคีวามเสี�ยงทั�งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทนุ : Mid Term General Bond

ระดับความเสี�ยง

ต�า 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

เสี�ยงปานกลางค่อนขา้งต�า

ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาล และตราสารหนี�เอกชน โดยมี
ตราสาร non-investment grade / unrated ไมเ่กิน 20%

ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทนุ

กองทนุมนีโยบายการลงทนุในตราสารหนี�ภาครฐั ตราสารหนี�ภาคเอกชน เงินฝาก หรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั�งใน

และต่างประเทศที�มอัีนดับความนา่เชื�อถือของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอันดับที�สามารถลงทนุได้
(investment grade) และอาจลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวมที�มกีารลงทนุทั�งหมดในหลักทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิที�

เกี�ยวขอ้งกับตราสารหนี� โดยจะลงทนุในตราสารดังกล่าวขา้งต้นรวมกันทกุขณะไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ อยา่งไรก็ตามจากสดัสว่นการลงทนุขา้งต้น กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี�ที�มี

อันดับความนา่เชื�อถือต�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (non – investment grade) และ/หรอืตราสารหนี�ที�ไมไ่ด้รบัการจัด

อันดับความนา่เชื�อถือ (unrated bond) ในสดัสว่นไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ โดยขึ�นอยู่
กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ทั�งนี� กองทนุจะนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีมเ่กินรอ้ยละ

79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivative) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient

Portfolio Management) และจะป�องกันความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน (Hedging) ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของ

มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ
กลยุทธ์การลงทนุ มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนชีี�วัด (Active Management)

ขอ้มลูกองทนุรวม
วันจดทะเบยีนกองทนุ 21 พฤษภาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย

อายุกองทนุ ไมกํ่าหนด

ผูจั้ดการกองทนุ
น.ส.พชัรนิธ์ ขาํเดช (ตั�งแต่วันที� 21 พ.ค. 2563)

น.ส.กิตติกา ศนัสนะวาณี (ตั�งแต่วันที� 01 ก.ย. 2563)

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

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

ตั�งแต่วันที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิจนถึงวันทําการสดุท้ายของป�ปฏิทิน

ดัชนชีี�วัด
1. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดัชนพีนัธบตัรรฐับาล Mark-

to-Market อายุ 1 - 3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
60.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

2. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดัชนตีราสารหนี�ภาคเอกชน

Mark-to-Market ที�มอัีนดับความนา่เชื�อถือของผูอ้อก
ตราสารอยูใ่นระดับ A- ขึ�นไป อายุ 1 - 3 ป� ของสมาคม

ตลาดตราสารหนี�ไทย 40.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังแบบป�กหมดุ (%ต่อป�)

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

กองทนุ -1.63 -0.10 0.00 -1.67 N/A N/A N/A 0.18

ดัชนชีี�วัด -0.24 0.18 0.83 -0.15 N/A N/A N/A 0.53

ค่าเฉลี�ยในกลุ่มเดียวกัน -0.25 0.17 0.60 -0.25 N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนกองทนุ 1.21 1.21 1.24 1.19 N/A N/A N/A 0.94

ความผนัผวนดัชนชีี�วัด 0.86 0.77 0.78 0.83 N/A N/A N/A 0.58

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
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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� กองทนุได้มกีารขอผอ่นผนัการคํานวณ NAV เป�น

T+2

*ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืนแต่ละราย

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อป�ของ NAV)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การจัดการ 0.642% 0.428%

รวมค่าใชจ่้าย 1.605% 0.54430%

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

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

รวม

ขอ้มลูความเสี�ยงเชงิสถิติ
Maximum drawdown -2.71 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 94.89 %

อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 0.89 เท่า

อายุเฉลี�ยของตราสารหนี� 1 ป�   -1 เดือน   13 วัน

Yield to Maturity 1.64

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ (% ต่อมลูค่าซื�อขาย)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การขาย 0.535% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การรบัซื�อคืน 0.535% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุเขา้

ใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการขายคํานวณอยูใ่นราคาดัง
กล่าวแล้ว

การสบัเปลี�ยนหนว่ย
ลงทนุออก

ใชร้าคารบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนคํานวณอยูใ่น
ราคาดังกล่าวแล้ว

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

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและรบัซื�อคืนจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากันได้ ทั�งนี� สามารถ

ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที�หนงัสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม

การจัดสรรการลงทนุในต่างประเทศ
การลงทนุ สดัสว่น (%)

1. United States 15.49%

2. Ireland 4.75%

ผูอ้อกตราสาร 5 อันดับแรก
ผูอ้อกตราสาร สดัสว่น (%)

1. BlackRock Asset Management 20.24%

2. ธนาคารแหง่ประเทศไทย 15.23%

3. บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์จํากัด (มหาชน) 7.35%

4. บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 6.38%

5. บรษัิท ซพี ีออลล์ จํากัด (มหาชน) 6.24%

สดัสว่นประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ
ประเภททรพัยส์นิ สดัสว่น (%)

หุน้กู้ 58.59

หนว่ยลงทนุ 20.24

ตราสารหนี�ภาครฐั 17.84

เงินฝากธนาคาร 2.05

ทรพัยส์นิที�ลงทนุสงูสดุ 5 อันดับแรก

ทรพัยส์นิที�ลงทนุ
สดัสว่น

(%)

1. ISHARES USD SHORT DUR A (SDIA LN) 15.49

2. หุน้กู้ของบรษัิท ซพี ีออลล์ จํากัด (มหาชน) ครั�งที�
2/2563 ชุดที� 2 ครบกําหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2566
(CPALL233B)

6.24

3. หุน้กู้ของบรษัิท เซน็ทรลัพฒันา จํากัด (มหาชน)
ครั�งที� 1/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนป� พ.ศ. 2567
(CPN242A)

5.49

4. หุน้กู้ของบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ครั�งที� 2/2564 ชุดที� 3 ครบกําหนดไถ่ถอนป� พ.ศ.
2568 (TBEV256A)

5.39

5. ISHARES USD TRES BOND 7-10 Y (CBU0 LN) 4.75

อันดับความนา่เชื�อถือของตราสารหนี�
ในประเทศ National International

GOV/AAA/AAA(tha) 19.61

AA/AA(tha) 25.02

AA 0.27

A/A(tha) 33.55
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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

FX Hedging เปอรเ์ซน็ต์ของการลงทนุในสกลุเงินต่างประเทศที�มกีารป�องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี�โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ�งคํานวณจากดอกเบี�ยจะได้รบัในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที�จะได้รบัคืน
นาํมาคิดลดเป�นมลูค่าป�จจุบนั โดยใชวั้ดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี� คํานวณจากค่าเฉลี�ยถ่วงน�าหนกัของ Yield to Maturity ของตราสารหนี�แต่ละตัวที�กองทนุมี

การลงทนุ และเนื�องจาก Yield to Maturity มหีนว่ยมาตรฐานเป�นเปอรเ์ซน็ต์ต่อป� จึงสามารถนาํไปใชเ้ปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนี�ที�มนีโยบายการ

ถือครองตราสารหนี�จนครบกําหนดอายุและลักษณะการลงทนุที�ใกล้เคียงกันได้

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


