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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดบีแคป โกลบอล อิควิตี้
BCAP Global Equity Fund
(BCAP-GE)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนทีเ่ นนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรอง CAC

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ โดยกองทุนปลายทางอาจกระจายการลงทุนในภูมิภาคตางๆทั่ว
โลก หรือในบางชวงอาจเนนลงทุนเฉพาะประเทศ กลุมประเทศ และหรือภูมิภาค ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมขางตน ตั้งแต
2 กองทุนขึ้นไป เพื่อใหมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดสวนการ
ลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีกองทุนละไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุน
ของแตละกองทุนจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนใน
แตละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบญ
ั ชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางซึ่ง
ไมขัดตอกฎหมาย หรือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหลงทุนได
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) หลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร (Unrated Securities)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือ กองทุนรวมฟดเดอร
(Feeder Fund ) หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไมทําใหระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดย
ขึ้นกับสถานการณตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุน
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และ/หรือชองทางอื่นตามความเหมาะสม กอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว
กองทุนมีกลยุทธการลงทุน มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่ตองการแสวงหาผลตอบแทนจากการการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตราสารทุนตางประเทศในภูมิภาคตางๆทั่วโลก
 ผูล งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่
ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูลงทุนทีส่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูค รบ
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ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
 อานหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
 คําเตือนที่สําคัญ
1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับ
ผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงกวาผูลงทุนทั่วไป
2. เนื่องจากกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินบาทกับเงินสกุลตางประเทศ และผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงิน
คืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
3. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไม
ปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)*

5-10%

<5%

10-15%

15-25%

>25%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางสวน

ดุลยพินจิ

ไมปองกัน
สูง

ต่ํา

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสาร (High Issuer Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสารรวม
High Issuer Concentration Risk

≤10%

10%-20%

ต่ํา

20%-50%

50%-80%

>80%
สูง

คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.bcap.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบต อผลตอบแทนที่คุ ณจะไดรั บ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
2.25
สูงสุดไมเกิน 2.14

2.00
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

1.75
1.50
1.25

สูงสุดไมเกิน 1.284

1.00

1.07
สูงสุดไมเกิน 0.96

0.75
0.50
0.25
0.00
การจัดการ*

สูงสุดไมเกิน 0.107

สูงสุดไมเกิน 0.13375

0.0321

0.06955

ผูดูแลผลประโยชน

นายทะเบียน

หมายเหตุ :
- คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
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คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจาย

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 1
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย

สูงสุดไมเกิน
1.605%

เก็บจริง
0.856%

1.605%

ปจจุบันไมเรียกเก็บ

มี
50 บาทตอหนวยลงทุน
1,000 หนวย หรือเศษของ
1,000 หนวย

มี
50 บาทตอหนวยลงทุน
1,000 หนวย หรือเศษของ
1,000 หนวย
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คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน
- กรณีเปนกองทุนตนทาง

ใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
คํานวณอยูในราคาดังกลาวแลว

- กรณีเปนกองทุนปลายทาง

ใชราคาขายหนวยลงทุน ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการขายคํานวณอยู
ในราคาดังกลาวแลว

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จายจริง

ตามที่จายจริง

คาใชจายอื่น ๆ
หมายเหตุ :
1. คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

2. อัตราไมเกินรอยละของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจาก
ผูลงทุนแตละกลุมในอัตราที่ไมเทากัน ดังนี้
2.1 บริษัทจัดการจะยกเวนคาธรรมเนียมการขายและคาธรรมเนียมรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกบั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนสวนบุคคล
และหรือกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
2.2 สําหรับลูกคาที่ไมเขาเกณฑขอ 2.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 100 ของคาธรรมเนียมการ
ขายที่เรียกเก็บจริง
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดสวนรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.bcap.co.th
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมจาย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
14 มกราคม 2563
ไมกําหนด

ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื้อ :
วันทําการซื้อหนวยลงทุนชวง (IPO) : 6 – 10 มกราคม 2563 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
วันทําการซื้อหนวยลงทุนหลัง (IPO)

: ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.

(ทํารายการไดตั้งแตวันทําการซื้อขายถัดจากวันจดทะเบียนกองทุน)
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก
: 500 บาท
มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(ทํารายการไดตั้งแตวันทําการซื้อขายถัดจากวันจดทะเบียนกองทุน)
มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน
: ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไมกําหนด
ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(T+5) โดยทั่วไปจะไดรับเงิน T+3
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.bcap.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล

ขอบเขตหนาที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้

1. นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
หัวหนาสายงานบริหารการลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
2. นายธวัชชัย วงศรัตนศิริกุล ผูจัดการกองทุนจัดสรรสินทรัพยการลงทุน วันจดทะเบียนกองทุน
3. นายพลวัต บํารุงสกุลสวัสดิ*์ ผูจัดการกองทุนจัดสรรสินทรัพยการลงทุน วันจดทะเบียนกองทุน
4. นางสาวพัชรินธ ขําเดช
รองผูจัดการกองทุนจัดสรรสินทรัพยการลงทุน วันจดทะเบียนกองทุน
* ปฏิบตั หิ นาที่เปนผูจัดการกองทุนและผูจดั การการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (ถามี)

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

………

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

 บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลัง
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด
ที่อยู 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 หองเลขที่ A-B
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
website : www.bcap.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ ww.bcap.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ไดสอบทานขอมูลในหนังสือ ชี้ชวนสวนสรุปข อมูลสําคัญ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 แลวดวยความ
ระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม













ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารไมสามารถประกอบธุรกิจ
ใหไดผลตอบแทนเปนไปตามที่คาดหวังได ซึ่งอาจเกิดจาก สภาวะการแขงขันและปจจัยภายในของบริษัทผูออกตราสาร
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถสงผลกระทบเชิงลบตอพอรต
การลงทุนได
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถแปลงทรัพยสินเปนเงินสดภายในชวงระยะเวลาหรือตาม
ราคาที่ตองการ ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของทรัพยสินและสภาวะของตลาด วามีสภาพคลองมากนอยเพียงใด มีผูดูแลสภาพคลองหรือไม หาก
เกิดสถานการณที่มีผูขายพรอมกันเปนจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวสูงขึ้นได
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระของคูสัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คูคาสัญญา ไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ไดตกลงกันไว ซึ่งอาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมมีสภาพคลองมากเพียงพอ หรืออยูในสถานะลมละลาย
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจายชําระหนี้คืน หรือ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกคาอาจไมสามารถชําระหนี้คนื จนเปนเหตุใหถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือลงได

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือปองกันความเสี่ยงดวยตราสาร
อนุพันธ อาทิเชน สัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เปนตน ทั้งนี้มูลคาของตราสารดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพยอางอิง หรือสภาวะตลาดได
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะไดรับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพยสิน หรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ
ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งมูลคา
หลักทรัพยดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความนาเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับมหภาค
หรือมาจากเหตุการณความไมสงบในประเทศดังกลาวได

อื่น ๆ
 CAC คือ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริตของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
 อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) คือ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุน และสะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคา
การซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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