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กองทนุใช้กลยุทธท์ีช่ดัเจนในการคดัเลอืกหุ้นทีม่ศัีกยภาพ 
ในการสร้างผลตอบแทนทีด่ ีแตม่คีวามผนัผวนต า่และช่วย 
ให้ดชันีมกีารกระจายความเส่ียงทีด่ ี

ความผนัผวนทีต่ า่จะช่วยลดผลกระทบจากตลาดช่วงขาลงได ้
แตข่ณะเดยีวกนัก็สามารถไดผ้ลตอบแทนจากตลาดช่วงขาขึน้ 
ไดเ้ช่นกนั 

เป็นกองทนุทีซ่ือ้ขายไดร้ะหวา่งวนัในตลาดหลกัทรพัยแ์บบหุ้น 
ไมต่อ้งรอลุน้ราคาปิดเหมอืนกองทุนทัว่ไป 

ลงทนุอยา่งมรีะบบและวนิยัสงูสุดผา่นกลไกการลงทุนของ 
ดชันี BCAP Enhanced Low Vol Index ทีม่กีารเปิดเผย 
กลยุทธอ์ยา่งชดัเจน 

จุดเดน่ของ BLOVOL 
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ขอ้ดขีอง ETF 

SET DAY 
TRADE 

STOCK 
TRADE 

LIQUIDITY 

น าไปจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ซือ้ / ขาย 
ไดเ้หมอืนหุ้นตวัหน่ึง 

ซือ้ / ขาย 
ระหวา่งวนัในราคาทีต่้องการได ้

เทยีบกบักองทนุทัว่ไปทีต้่องรอ NAV ส้ินวนั 

ม ีMarket Maker 
คอยดแูลสภาพคลอ่ง 
การซือ้ขายระหวา่งวนั 



think GLOBAL 

ผลตอบแทน*และความเส่ียงย้อนหลงั 

BLOVOL TR SET TR 

ผลตอบแทนสะสม 395.85% 215.07% 

ผลตอบแทนเฉลีย่นตอ่ปี 17.36% 12.16% 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 15.65% 18.91% 

*ผลตอบแทนทัง้หมดเป็นผลตอบแทนรวม (Total Return) 
**ผลการด าเนินงานค านวณกอ่นหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย 
***ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑใ์นอดตี มไิดเ้ป็นส่ิงยนืยนั
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลตอบแทนของดชันี BCAP 
Enhanced Low Vol Index TR
เทยีบกบัดชันี SET Index TR 
ตัง้แต ่ 31 ม.ีค. 51 – 31 ม.ีค. 61 

 

Source : Bloomberg, 
https://customindices.spindices.com/in
dices/custom-indices/bcap-enhanced-
low-vol-index-tr In
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BLOVOL เหมาะกบัใคร  

ผู้ลงทนุทีต่อ้งการลงทุนในหุ้นไทยทีด่แีตม่คีวามผนัผวนต า่ 

ผู้ลงทนุทีส่ามารถลงทุนไดใ้นระยะปานกลาง 

ผู้ลงทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีด่กีวา่การลงทนุใน 
ตราสารหน้ีทัว่ไป 

ผู้ลงทนุทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที ่
กองทนุรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอื 
ลดลงจนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทุน และท าให้ขาดทนุได ้
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นโยบายการลงทุน  

ระดบัความเส่ียง:ระดบั  6 

มนีโยบายการลงทุนเน้นลงทนุในหุ้นทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี BCAP Enhanced  
Low Vol Index TR รวมถงึหุ้นทีอ่ยูร่ะหวา่งการเข้าหรอืออกจากการเป็นหลกัทรพัย ์
ซึง่ส่งผลให้ม ีnet exposureในตราสารทุน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัช ีไมน้่อยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทนุ 

คดัเลอืกหุ้นทีม่ศัีกยภาพในการสร้างผลตอบแทนทีด่แีตม่คีวาม 
ผนัผวนต า่และช่วยให้ดชันีมกีารกระจายความเส่ียงทีด่ ี

อาจพจิารณาใช้กลยุทธ ์แบบ Full Replication หรอื Optimization 
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แนวทางการลงทุน  

กองทุนจะใช้กลยุทธก์ารบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management Strategy) 
เพือ่สร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี BCAP Enhanced Low 
Vol Index TR 

ดชันีใช้กลไกทีช่ดัเจนในการคดัเลอืกหุ้นทีม่ศัีกยภาพในการสร้างผลตอบแทนทีด่ ี
แตม่คีวามผนัผวนต า่และช่วยให้ดชันีมกีารกระจายความเส่ียงทีด่ ี

จ ากดัการลงทนุในหุ้นทีม่สีภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอ 

ดชันีมกีารเปิดเผยกลยุทธส์ู่สาธารณะอยา่งชดัเจน 
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BCAP Enhanced Low Vol Index TR 

ไมเ่ป็น Property Fund, REIT และ Infrastructure Fund 

ไมเ่ป็นหุ้นทีม่สัีดส่วนการกูย้มืสงู 

ไมเ่ป็นหุ้นทีม่แีนวโน้มราคาถดถอยอยา่งรุนแรง 

ไมเ่ป็นหุ้นทีม่รีาคาสงูอยา่งชดัเจนในอุตสาหกรรม 

เป็นหุ้นทีม่ ี Market Capitalization และสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในระดบัทีเ่หมาะสม 

เป็นหุ้นทีม่คีวามผนัผวนต า่และช่วยลดความผนัผวนโดยรวมของผลตอบแทนดชันี 

เกณฑค์ดักรองหุ้นจาก SET 
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BCAP Enhanced Low Vol Index TR 

จ ากดัน ้าหนกัหุ้นรวมสงูสุดในแตล่ะอุตสาหกรรม  

จ ากดัจ านวนหุ้นทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันี 

จ ากดัน ้าหนกัการลงทนุในหุ้นแตล่ะบรษิทั 

จ ากดัมลูคา่การซือ้ขายในแตล่ะรอบการทบทวนดชันี 

ทัง้น้ีจะมกีารทบทวนรายชือ่และน ้าหนกัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีทุกเดอืน 

ช่วยกระจายความเส่ียงและเพิม่ความสามารถในการลงทุนทีด่ยีิง่ขึน้ 
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รายละเอยีดและเงือ่นไข (1) 

รายละเอยีด กองทุนเปิด BCAP Enhanced Low Vol (BLOVOL) 

ประเภท กองทุนรวมอทีเีอฟทีล่งทนุในตราสารแหง่ทนุ 

ขนาดกองทุน 2,000 ลา้นบาท 

Benchmark BCAP Enhanced Low Vol ETF 

วนัทีเ่สนอขายครัง้แรก 10 – 18 พฤษภาคม 2561 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ไมม่นีโยบายการจา่ยปนัผล 

อายุโครงการ ไมก่ าหนด 

ราคา IPO 10 บาท ตอ่หน่วยลงทุน 

มูลคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ครัง้แรก 10,000 บาท และเพิม่ขึน้เป็นทวคูีณของ 1,000 บาท 

มูลคา่ขัน้ต า่ในการซือ้ 
ครัง้ตอ่ไป 

ไมก่ าหนด  
(บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุให้เฉพาะผู้รว่มค้าหน่วยลงทนุเทา่นั้น)  
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รายละเอยีดและเงือ่นไข (2) 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วย (% ของมลูคา่หน่วยลงทุน) 

คา่ธรรมเนียมการขาย ไมเ่กนิร้อยละ 1.07 ตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทุน (ปจัจุบนัยงัไมเ่รยีกเก็บ) 

คา่ธรรมเนียมรบัซือ้คนื ไมเ่กนิร้อยละ 1.07 ตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทุน (ปจัจุบนัยงัไมเ่รยีกเก็บ) 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม (% ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิร้อยละ 1.3375 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ (เก็บจรงิ 0.963) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดผูลประโยชน ์ ไมเ่กนิร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ (เก็บจรงิ 0.02675) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ไมเ่กนิร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ (เก็บจรงิ 0.0107) 

คา่ธรรมเนียมผู้รว่มค้าหน่วย
ลงทุน 

ไมเ่กนิร้อยละ 0.107 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ (เก็บจรงิ 0.0749) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลสภาพคลอ่ง ไมเ่กนิร้อยละ   0.107 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธ ิ (เก็บจรงิ 0.0321) 

วนัท าการซือ้-ขาย ทุกวนัท าการของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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ความเส่ียงทีส่ าคญั 

MARKET 
RISK 

LIQUIDITY 
RISK 

DERIVATIVES 
RISK 

TRACKING  
ERROR 

RISK 

NAV/UNIT 
AND  

TRADING PRICE 
RISK 

RISK 
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ค าเตอืน  

การลงทนุมใิช่เงนิฝาก มคีวามเส่ียงทีผู่้ลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทุนเต็มจ านวน 
เมือ่ไถถ่อน (ไมคุ้่มครองเงนิตน้ ) 
 
ผู้ลงทนุตอ้งท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า ข้อมลูส าคญั นโยบายลงทุน 
เงือ่นไขผลตอบแทน และความเส่ียง กอ่นการตดัสินใจลงทุน 
 
สามารถศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์
บวัหลวง จ ากดั (มหาชน), บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล 
จ ากดั โทร 0 2618 1599 www.bcap.co.th 
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ขอ้ความจ ากดัความรบัผดิชอบ  

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล 
จ ากดั (“บรษิทัฯ”) ข้อมลูทีป่รากฎในเอกสารฉบบัน้ีมาจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ที ่
เชือ่ถอืได ้ ณ วนัทีแ่สดงข้อมลู แตบ่รษิทัฯมอิาจรบัรองความถกูต้อง และความ 
สมบรูณข์องข้อมลูทัง้หมด โดยบรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการเปลีย่นแปลงข้อมลูทัง้ 
หมดโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
เอกสารฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นข้อมลูมใิช่ค ามัน่สัญญาหรอืการรบัประกนั 
ผลตอบแทนแตอ่ยา่งใดและเผยแพรแ่กบุ่คคลทีบ่รษิทัฯประสงคจ์ะเผยแพรเ่ทา่นั้น 
และมไิดจ้ดัท าเพือ่ผู้ลงทุนรายอืน่ๆ 
 
เอกสารฉบบัน้ีไมผ่า่นการตรวจสอบหรอืรบัรองจากหน่วยงานของทางการใดๆ 
และมไิดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเสนอขาย หรอืการแนะน าให้ซือ้ หรอืขายผลติภณัฑ ์
ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง 
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THANK YOU 


