
บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ บางกอกแคปป�ตอล จํากัด

(แบบ 123-1)

หนงัสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญ Factsheet
ขอ้มลู ณ วันที� 30 พฤศจิกายน 2565

กองทนุเป�ดบแีคป ไชนา่ เทคโนโลย ี(BCAP-CTECH)

ประเภทกองทนุรวม/ กลุ่มกองทนุรวม
กองทนุรวมตราสารทนุ / กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) / กองทนุรวมที�เนน้ลงทนุแบบมคีวามเสี�ยงต่าง

ประเทศ
กลุ่มกองทนุ : Greater China Equity

ระดับความเสี�ยง

ต�า 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

เสี�ยงสงู

ลงทนุในตราสารทนุเป�นหลักโดยเฉลี�ยในรอบป�ไมน่อ้ยกว่า
80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทนุ

กองทนุมนีโยบายการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ โดยกองทนุปลายทางมกีาร

กระจายการลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศของบรษัิทที�ดําเนนิการและ/หรอืมรีายได้สว่นใหญม่าจากประเทศจีน
โดยเนน้ทําธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับเทคโนโลย ีทั�งนี�กองทนุจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมขา้งต้น ตั�งแต่ 2 กองทนุ

ขึ�นไป เพื�อใหม้ ีnet exposure โดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ โดย
มสีดัสว่นการลงทนุในแต่ละกองทนุโดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชกีองทนุละไมเ่กินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ ซึ�งสดัสว่นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของแต่ละกองทนุจะขึ�นอยูกั่บดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดย

สามารถปรบัเปลี�ยนได้ตามสภาวะการลงทนุหรอืการคาดการณส์ภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ ทั�งนี� กองทนุจะนาํเงิน
ไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivative) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient
Portfolio Management) และอาจป�องกันความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน (Hedging) ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ

กลยุทธ์การลงทนุ มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามดัชนชีี�วัด (Passive Management)

ขอ้มลูกองทนุรวม
วันจดทะเบยีนกองทนุ 03 ธันวาคม 2563

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย

อายุกองทนุ ไมกํ่าหนด

ผูจั้ดการกองทนุ
น.ส.พชัรนิธ์ ขาํเดช (ตั�งแต่วันที� 03 ธ.ค. 2563)

นายเมธี เมฆอรุณเรอืง (ตั�งแต่วันที� 01 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
1. FTSE China Incl A 25% Technology Capped Net

Tax (US RIC) Index 50.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ ปรบัด้วยต้นทนุการป�องกันความเสี�ยงด้าน

อัตราแลกเปลี�ยนเพื�อคํานวณผลตอบแทนของกองทนุเป�น
สกลุเงินบาท ณ สิ�นวันทําการสดุท้ายของเดือน

2. CSI Overseas China Internet Total Return Index

(USD) 50.00% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ปรบั
ด้วยต้นทนุการป�องกันความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน

เพื�อคํานวณผลตอบแทนของกองทนุเป�นสกลุเงินบาท ณ
สิ�นวันทําการสดุท้ายของเดือน

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังแบบป�กหมดุ (%ต่อป�)

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

กองทนุ -30.99 -8.83 -9.54 -36.30 N/A N/A N/A -33.17

ดัชนชีี�วัด -28.74 -8.73 -10.28 -35.31 N/A N/A N/A -31.82

ค่าเฉลี�ยในกลุ่มเดียวกัน -29.23 -9.77 -12.55 -30.92 N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนกองทนุ 64.09 56.33 50.01 62.93 N/A N/A N/A 52.38

ความผนัผวนดัชนชีี�วัด 54.60 51.32 44.04 53.47 N/A N/A N/A 45.56

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.* 

- โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทกุวันตลอด 24 ชม.**
มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งแรก : 500 บาท

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

วันทําการขายคืน : ทกุวันทําการซื�อขายหนว่ยลงทนุ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืน : 8.30 - 15.30 น.* 
- โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทกุวันตลอด 24 ชม.**

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 

**การสง่คําสั�งซื�อขายหนว่ยลงทนุหลังเวลา 16.00 น. เป�นต้นไป หรอืในวันหยุดทําการซื�อขาย จะถือว่าเป�นรายการของวันทําการซื�อขายถัดไป

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อป�ของ NAV)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การจัดการ 1.605% 0.856%

รวมค่าใชจ่้าย 2.14% 0.98765%

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

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

รวม

ขอ้มลูความเสี�ยงเชงิสถิติ
Maximum drawdown -76.11 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 87.43 %

อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 0.14 เท่า

Sharpe Ratio -0.64

Alpha -1.35

Beta 1.01

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ (% ต่อมลูค่าซื�อขาย)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การขาย 1.605% 0.428%

การรบัซื�อคืน 1.605% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเขา้ ใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการขายคํานวณอยู ่ในราคาดังกล่าวแล้ว

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออก ใชร้าคารบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนคํานวณอยูใ่นราคาดังกล่าวแล้ว

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

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและรบัซื�อคืนจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากันได้ ทั�งนี� สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที�หนงัสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 

- บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายดังกล่าวระหว่างวันที� 3 ตลุาคม – 30 ธันวาคม 2565

สดัสว่นประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ
ประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ สดัสว่น (%)

1. หนว่ยลงทนุ 97.10

2. เงินฝากธนาคาร 1.55

ทรพัยส์นิที�ลงทนุสงูสดุ 5 อันดับแรก

ทรพัยส์นิ 5 อันดับแรกที�มมีลูค่าการลงทนุสงูสดุ
น�าหนกั 

การลงทนุ (%)

1. KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF (KWEB US) 49.82

2. INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF (CQQQ US) 47.28
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การลงทนุในกองทนุเกิน 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)
ชื�อกองทนุ : Invesco China Technology ETF

ISIN code : US46138E8003 
Bloomberg code : CQQQ US

ชื�อกองทนุ : KraneShares CSI China Internet ETF
ISIN code : US5007673065 
Bloomberg code : KWEB US

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

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

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


