BMSCITH

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
(Fact Sheet)

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560

้ วน ซึง่ เป็ นส่วนสรุปข ้อมู ลทีเ่ กีย
่ ง และเงือ
ข ้อมูลสรุป นีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของหนั งสือชีช
่ วกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสีย
่ นไขต่า งๆ ของกองทุ น ดังนั น
้ ผู ้ลงทุนต ้องศึกษา
้ วนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุ น ซึง่ สามารถขอได ้จากผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุน หรืออาจศึกษาข ้อมูลได ้จากหนั งสือ
ข ้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช
้ เด่วนที
บ
่ ริษัทจัน
ดการกองทุนยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได ้ที่ website ของสานั กงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ หากผู ้ลงทุนมีข ้อสงสัยควรสอบถามผู ้แนะนาการลงทุ นให ้เข ้าใจก่อนการ
จุชี
ดช
นของกองทุ
้ หน่ วยลงทุน โดยควรลงทุนเมือ
่ งทีอ
ตัดสินใจซือ
่ เห็ นว่า การลงทุ นในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุ นของตน และยอมรับ ความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากการลงทุน
ดังกล่าวได ้

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF
ประเภทกองทุ นรวม

กองทุนรวมอีทเี อฟตราสารแห่งทุน

ได้รับอนุมัติจัดตั้ง กองทุนรวมโดย

สานักงาน ก.ล.ต.

ประเภทกองทุ นรวมตำมที่แสดงใน
ข้อมูลที่ใช้เปรีย บเทียบผลกำร
ดำเนินงำนของกองทุ นรวม ณ จุดขำย

Equity Large Cap

บริษัทจัดกำรอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแ ลของ

สานักงาน ก.ล.ต.

ชื่อบริษัทจัดกำรกองทุ นรวม

บลจ. บางกอกแคปปิ ตอล จากัด

ไม่ใช่

ดัชนีชวี ัดการต่อต ้านการคอร์รัปชั่น

ระดับ 4

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อผู้ประกัน

ไม่ม ี

นโยบำยจ่ำยเงิ นปันผล

พิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปั นผล ตามที่
บริษัทเห็นสมควร

วันที่จดทะเบีย น

วันที่ 2 มิถน
ุ ายน 2559

ควำมถี่ในกำรเปิด ซื้อขำยหน่วยลงทุน

ทุกวันทาการ

อำยุโครงกำร

ไม่กาหนด

ค่ำใช้จ่ำยรวม

ไม่เกิน 5.00% ต่อปี ของ NAV

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
ควำมเสี่ยงสูง/มีควำมซับซ้อนสูง

1

2

3

4

5

6

7
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กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวมที่ลงทุน

ตลาดเงินที่ลงทุน

ตลาดเงินที่ลงทุน

พั นธบัตรรัฐบาล

ตราสารหนี้

ตราสารแห่งทุน

หมวดอุตสาหกรรม

ิ ทางเลือก
ในทรัพย์สน

เฉพาะในประเทศ

ในต่างประเทศบางส่วน

BMSCITH
กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงุทนประเภทใด

นโยบำยกำรลงทุน
ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนนีเ้ หมาะสาหรับผู ้ทีต
่ ้องการกระจายการลงทุนในสิน ทรัพย์ป ระเภทตราสารทุนใน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนี

ประเทศ คาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวและสามารถรับผลขาดทุนได ้

MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึง่ รวมถึงหลักทรัพย์ทอ
ี่ ยู่ ระหว่างการเข ้าหรือ

บางส่วนในบางขณะ

คำเตือนที่สำคัญ

ออกจากการเป็ นหลักทรัพ ย์ทเี่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีด ้วย โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชี
ิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่ งเน ้นทีจ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สน
่ ะลงทุน



หุ ้นเต็มอัตรา(Fully Invested) ซึง่ อาจพิจารณาเลือกใช ้กลยุทธ์แบบ Full Replication

น ้อยกว่า กองทุนรวมทัว่ ไป

หรือ Optimization



กลยุทธ์ใ นกำรบริหำรกองทุนรวม

การบริหารกองทุนหรือเพื่อให ้พอร์ตการลงทุนสามารถสร ้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล ้

ลงทุนเพือ
่ ให ้ผลตอบแทนของกองทุนใกล ้เคียงดัชนี ( Passive Management Strategy)

เคียงกับผลตอบแทนดัชนีอ ้างอิง

ปัจจัยที่ส่ง ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม





ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ ้างอิงทีก
่ องทุนได ้ลงทุน



กองทุนเปิ ด BCAP MSCI Thailand ETF อาจไม่สามารถสะท ้อนผลตอบแทนของดัชนี

กองทุนรวมมีการกาหนดอัตราส่วนการลงทุน เป็ นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน

้ ขายล่ว งหน ้า(Derivatives) เพือ
กองทุน อาจลงทุนในสัญญาซือ
่ เป็ นการเพิม
่ ประสิทธิภาพ

กองทุนมีวต
ั ถุป ระสงค์เพือ
่ สร ้างผลตอบแทนในกองทุนให ้ใกล ้เคียงกับผลตอบแทนของ

้ ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนใน
ดัชนีอ ้างอิง โดยผู ้ดูแลสภาพคล่องทาหน ้าทีเ่ พือ
่ ให ้ราคาซือ
ิ สุทธิข องกองทุน ดังกล่าว
ตลาดรองสะท ้อนมูลค่าหน่ วยลงทุนทีค
่ านวณจากมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหน่วยลงทุนเมือ
ได ้อย่างใกล ้เคียงกัน โดยพยายามดารงค่าความผันผวนของราคาซือ
่

อ ้างอิงได ้สมบูรณ์ เนื่องจากปั จจัยหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายต่า งๆของ

ิ สุทธิข องกองทุนไม่เกินร ้อยละ 3
เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุน ทีค
่ านวณจากมูลค่า ทรัพย์ส น

ื้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท ้อน
กองทุน รวมถึงราคาหน่วยลงทุน อีทเี อฟทีซ
่ อ

ต่อปี เว ้นแต่กรณีทม
ี่ ีเหตุจาเป็ นหรือภาวะตลาดไม่เอือ
้ อานวย ผู ้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่

ิ สุทธิของกองทุนได ้ใกล ้เคีย ง เป็ นต ้น
มูลค่าทรัพย์สน

สามารถดารงส่วนต่า งดังกล่าวได ้

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม



MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึง่ ประกอบด ้วยหลักทรัพย์ทจ
ี่ ดทะเบียนใน

ื้ ขายหน่ วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับผู ้ลงทุนรายย่อยทีซ
่ อ

การเคลือ
่ นไหวของราคาหน่วยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึน
้ อยู่ กบ
ั

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีผ
่ ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 33 หลักทรัพย์

้ ขายในตลาดรองและอาจมีซอ
ื้ ขายในราคา Premium หรือ Discount ได ้
การซือ

(ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560)
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BMSCITH
ผลกำรดำเนินงำน

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ



่ งจากการดาเนิน งานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสีย



่ งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสีย



่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย



่ งในการลงทุน ตราสารอนุพั นธ์ (Risks in the use of derivatives)
ความเสีย




3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี*

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน*

BMSCITH

1.06%

5.10%

12.73%

N/A

12.45%

่ งทีผ
ความเสีย
่ ลตอบแทนกองทุนไม่สอดคล ้องกับผลตอบแทนดัชนี (Tracking Error)

MSCI Thailand ex
Foreign Board Index

1.25%

5.47%

13.52%

N/A

13.23%

่ งจากอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ น (Currency Risk) (กรณีกองทุนรวมไปลงทุนหุ ้นทีเ่ ป็ น

Information Ratio**

-6.15

-9.53

-14.47

N/A

-14.59

ความผันผวนของผล
การดาเนิน งาน

2.70%

5.17%

11.74%

N/A

12.21%

-

-

0.0557%

-

-

ื้ ขายในตลาดต่างประเทศ)
ส่วนประกอบใน MSCI Thailand ex Foreign Board Index ทีซ
่ อ

สัดส่วนของประเภททรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน

Tracking Error

(1) สัดส่ว นประเภททรัพย์ สินที่กองทุนลงทุน

* ผลตอบแทนเฉลีย
่ ต่อปี สาหรับผลการดาเนินงานย ้อนหลัง 3 ปี และหากระยะเวลาตัง้ แต่
เริม
่ บริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลีย
่ ต่อปี
**Information Ratio: แสดงความสามารถของผู ้จัดการกองทุนในการสร ้างผลตอบแทน
่ ง(Information มีคา่ สูงเนื่องจากกองทุน รวมนีม
เมือ
่ เทียบกับความเสีย
้ ี Tracking Error ตา่ )
หมำยเหตุ : - ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได ้ที่ www.bcap.co.th
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด ้จัดทาขึน
้ ตาม
มาตรฐานการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุน รวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง (คำนวณตำมปีปฏิทิน)

(2) ชื่อทรัพย์สิน และกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ตรำสำร

สัดส่วนต่อมูลค่ ำทรัพย์สินสุทธิ (%)

1. บมจ. ปตท.

11.37%

2. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

10.11%

3. บมจ. ซีพ ี ออลล์

9.09%

4. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

8.06%

5. บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

6.20%

(3) กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำกำรลงทุน 5 อันดับแรก
หมายเหตุ : BMSCITH จดทะเบียนกองทุนเมือ
่ วันที่ 2 มิถน
ุ ายน 2559

สัดส่วนต่อมูลค่ ำทรัพย์สินสุทธิ (%)
1. กลุม
่ พลังงานและสาธารณูปโภค

22.46%

2. กลุม
่ ธนาคาร

21.04%

3. กลุม
่ พาณิชย์

12.74%

4. กลุม
่ ขนส่งและโลจิสติกส์

9.00%

่ สาร
5. กลุม
่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

7.33%

ตรวจสอบมูลค่ ำทรัพย์สิน รำยวัน ได้ที่
▪ www.bcap.co.th
▪ NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
▪ บลจ. บางกอกแคปปิ ตอล จากัด โทร. 0-2618-1388, 0-2618-1393, 0-2618-1394

หมำยเหตุ : เป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 ทัง้ นี้ ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลที่
เป็ นปั จจุบันได ้ที่ www.bcap.co.th

2

BMSCITH
ค่ำธรรมเนียม

ข้อมูลกำรซื้อ/ขำยหน่วยลงทุน

 กำรซื้อหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน รวม* (% ต่อปี ของ NAV)
การจัดการ

: ไม่เกิน 2.00%

(ปั จจุบัน 0.428%)

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.07%

(ปั จจุบัน 0.02675%)

นายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.20%

(ปั จจุบัน 0.0107%)

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให ้เฉพาะ

ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 0.20%

(ปั จจุบัน 0.0749%)

ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุนเท่า นัน
้

ผู ้ดูแลสภาพคล่อง

: ไม่เกิน 0.20%

(ปั จจุบัน 0.0321%)

ค่าสอบบัญชี

: ตามทีจ่ า่ ยจริง

ค่าการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

: ตามทีจ่ า่ ยจริง

รวมค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด

: เรีย กเก็บจริง

ผ่านบริษัทจัดการ
้
-วันทำกำรซือ

้
- มูลค่าขัน
้ ตา่ ของการซือ

ทุกวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

้ ขาย หรือ
ครัง้ ละไม่ตา่ กว่า 1 หน่วยของการซือ
1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิม
่ เป็ นทวีคูณ
้ ขาย
ของ 1 หน่วยของการซือ

: ตามทีจ
่ ่ายจริง
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ
้
-วันทาการซือ

(ไม่เกิน 0.6955%)

้ หน่วยลงทุนได ้
สาหรับผู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถซือ
ทุกวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

*อัตราดังกล่าวรวมภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุ รกิจเฉพาะ หรือภาษี อน
ื่ ใดแล ้ว
้
-มูลค่าขัน
้ ตา่ ของการซือ

้ ขาย)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รีย กเก็บจากผู ้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่า ซือ

ครัง้ ละไม่ตา่ กว่า 100 หน่วยลงทุน และเพิม
่ ขึน
้
เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย

: ไม่ม ี

้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

: ไม่ม ี

 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ น

: ไม่ม ี

ผ่านบริษัทจัดการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผ
่ ู ้ลงทุน จะได ้รับ ดังนัน
้ ผู ้ลงทุน
ควร

-วันทำกำรขำยคืน

ทุกวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทจัด การจะรับชาระค่าขายหน่วยลงทุนให ้เฉพาะ

พิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุนเท่า นัน
้

รำยชื่อผู้จัด กำรกองทุน
-มูลค่าขัน
้ ตา่ ของการขายคืน

้ ขาย หรือ
ครัง้ ละไม่ตา่ กว่า 1 หน่วยของการซือ

ผู้จัดกำรกองทุนหลัก

วันที่เริ่มบริ หำร

นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์

2 มิถน
ุ ายน 2559

1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิม
่ เป็ นทวีคูณ

นายกวิน หลูธนชล

2 มิถน
ุ ายน 2559

้ ขาย
ของ 1 หน่วยของการซือ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

สอบถำมข้อ มูลเพิ่มเติม

 ผู ้ลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม่ เติมและรับหนังสือชีช้ วนโครงการและข ้อผูกพันที่

-วันทำกำรขำยคืน

ผู ้สนใจลงทุนทัว่ ไปสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้
ทุกวันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน ผู ้ขายหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการ ในเวลาทาการ

 บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด

-มูลค่าขัน
้ ตา่ ของการขายคืน

ครัง้ ละไม่ตา่ กว่า 100 หน่วยลงทุน และเพิม
่ ขึน
้
เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วยลงทุน

้ 23 โซนซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
ทีอ
่ ยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
กรุงเทพมหานคร 10500

-มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขัน
้ ตา่

โทรศัพท์ : 0-2618-1599

- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของ

โทรสาร : 0-2618-1597

ไม่กาหนด

่ งจากการลงทุนซึง่ ผู ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืน
สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสีย

Website : www.bcap.co.th



ผู ้ร่วมค ้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777

เต็มจานวน



ผู ้ดูแลสภาพคล่อง : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777

- ในสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ผู ้ถือหน่วยลงทุน อำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน หรืออำจได ้รับ



ตัวแทนขายหน่วยลงทุน :

้ วน
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช ้ากว่า ระยะเวลาทีก
่ าหนดไว ้ในหนั งสือชีช

1) ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) โทร. 1333

- ผลกำรดำเนิน งำนของกองทุนรวมไม่ได ้ขึน
้ อยู่ กบ
ั สถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำน

2) บริษัทหลักทรัพ ย์ บัวหลวง จากัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777

้ คืนหน่ วยลงทุน
ของบริษัทจัด การกองทุน หรือผู ้สนับสนุนการขาย หรือรับซือ

ข้อมูลอื่น
่ (Anti-corruption Progress Indicator) โดยการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 : มีนโยบาย
ดัชนีชวี้ ด
ั การต่อต ้านคอร์รป
ั ชัน
่ ู ้ทีเ่ กีย
(Committed) ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) ระดับ 3 : มีมาตรการป้ องกัน (Established) ระดับ 4 : ได ้รับการรับรอง (Certified) และระดับ 5 : ขยายผลสูผ
่ วข ้อง
(Extended)
้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม
้ วนของกองทุน รวม
การพิจารณาร่างหนังสือชีช
้ ไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับ รองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหน ้งสือชีช
หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน
้

ทัง้ นี้ บริษัทจัด การได ้สอบทานข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่ว นสรุปข ้อมูลส าคัญ ณ วัน ที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560 แล ้ว ด ้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู ้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่ำข้อมูลดัง กล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นสำคัญผิ ด

3

