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จุดเด่นของกองทุน  

ขอ้มลู ณ วันที่ 30 มถินุายน 2560 

BMSCITH 

ขอ้มูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นสว่นสรุปขอ้มูลทีเ่กีย่วกับนโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเสีย่ง และเงือ่นไขตา่งๆ ของกองทุน ดงันัน้ผูล้งทุนตอ้งศกึษา     

ขอ้มูลในรายละเอยีดจากหนังสอืชีช้วนฉบับเต็มก่อนการตดัสนิใจลงทุน ซึง่สามารถขอไดจ้ากผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการกองทุน หรอือาจศกึษาขอ้มูลไดจ้ากหนังสอื

ชีช้วนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนยื่นตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่website ของส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ หากผูล้งทุนมีขอ้สงสยัควรสอบถามผูแ้นะน าการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้หน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมือ่เห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี ้เหมาะสมกับวัตถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทุน

ดงักลา่วได ้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส ำคัญ 

(Fact Sheet) 

    

    

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมอทีเีอฟตราสารแห่งทุน ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย ส านักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวมตำมที่แสดงใน

ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลกำร

ด ำเนินงำนของกองทุนรวม ณ จุดขำย 

Equity Large Cap บริษัทจัดกำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ ส านักงาน ก.ล.ต. 

ชื่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 

ดชันชีวัีดการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชั่น 

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

ระดบั 4 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกันหรือ

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 

ไม่ใช ่

ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ชื่อผู้ประกัน ไม่ม ี

นโยบำยจ่ำยเงินปันผล พจิารณาจ่ายหรอืไม่จ่ายเงนิปันผล ตามที่

บรษัิทเห็นสมควร  

วันที่จดทะเบียน วันที ่2 มถินุายน 2559 

ควำมถ่ีในกำรเปิดซ้ือขำยหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

ค่ำใช้จ่ำยรวม ไม่เกนิ 5.00% ตอ่ปีของ NAV   

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF 

แผนภำพแสดงต ำแหนง่ควำมเส่ียงของกองทนุรวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวมผสม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวมที่ลงทุน 

ตลาดเงนิที่ลงทุน ตลาดเงนิที่ลงทุน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้  ตราสารแหง่ทุน หมวดอตุสาหกรรม ในทรัพยส์นิทางเลอืก 

เฉพาะในประเทศ ในตา่งประเทศบางสว่น    
BMSCITH 

  

       

ควำมเสี่ยงสูง/มีควำมซับซ้อนสูง 

นโยบำยกำรลงทุน 

  ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน     

  กองทุนมนีโยบายลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทตราสารทนุทีเ่ป็นสว่นประกอบของดัชนี 

  MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึง่รวมถงึหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ระหวา่งการเขา้หรอื 

  ออกจากการเป็นหลักทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดว้ย โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ี

  ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ โดยกองทนุมุ่งเนน้ทีจ่ะลงทนุ 

  หุน้เต็มอตัรา(Fully Invested) ซึง่อาจพจิารณาเลอืกใชก้ลยุทธแ์บบ Full Replication  

  หรอื Optimization  

  กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม     

ลงทนุเพือ่ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนใกลเ้คยีงดชัน ี(Passive Management Strategy) 

  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม   

   ความผันผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันีอา้งองิทีก่องทนุไดล้งทนุ 

   กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF อาจไม่สามารถสะทอ้นผลตอบแทนของดชันี 

อา้งองิไดส้มบูรณ ์เนื่องจากปัจจยัหลายประการ เชน่ คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยต่างๆของ 

กองทนุ รวมถงึราคาหน่วยลงทนุอทีเีอฟทีซ่ ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่สามารถสะทอ้น 

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุไดใ้กลเ้คยีง เป็นตน้ 

  ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม   

  MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึง่ประกอบดว้ยหลักทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนใน 

  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีผ่่านตามเกณฑก์ารคดัเลอืกจ านวน 33 หลกัทรพัย์ 

  (ขอ้มลู ณ วันที่ 30 มถินุายน 2560) 

กองทุนรวมเหมำะกับผู้ลงุทนประเภทใด 

  กองทุนนีเ้หมาะส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการกระจายการลงทนุในสนิทรพัยป์ระเภทตราสารทนุใน 

  ประเทศ คาดหวงัผลตอบแทนในระยะปานกลางถงึระยะยาวและสามารถรบัผลขาดทนุได  ้

  บางสว่นในบางขณะ 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

 กองทนุรวมมกีารก าหนดอตัราสว่นการลงทนุเป็นการเฉพาะ โดยมกีารกระจายการลงทนุ 

 นอ้ยกวา่กองทุนรวมทัว่ไป 

 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้(Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ 

 การบรหิารกองทนุหรอืเพื่อใหพ้อรต์การลงทนุสามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุใกล  ้

 เคยีงกบัผลตอบแทนดชันอีา้งองิ 

 กองทนุมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนในกองทุนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของ 

 ดชันอีา้งองิ โดยผูดู้แลสภาพคล่องท าหนา้ทีเ่พือ่ใหร้าคาซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุใน 

 ตลาดรองสะทอ้นมูลคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณจากมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุดงักล่าว 

 ไดอ้ย่างใกลเ้คยีงกนั โดยพยายามด ารงคา่ความผันผวนของราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุเมือ่ 

 เทยีบกบัมูลคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณจากมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุไม่เกนิรอ้ยละ 3 

 ตอ่ปี เวน้แต่กรณทีีม่ ีเหตจุ าเป็นหรอืภาวะตลาดไม่เอือ้อ านวย ผูด้แูลสภาพคลอ่งอาจไม่ 

 สามารถด ารงสว่นตา่งดงักลา่วได ้

 ส าหรบัผูล้งทนุรายย่อยทีซ่ ือ้ขายหน่วยลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

การเคลือ่นไหวของราคาหน่วยลงทนุบนตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะขึน้อยู่กบั 

การซือ้ขายในตลาดรองและอาจมซีือ้ขายในราคา Premium หรอื Discount ได ้
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง (ค ำนวณตำมปีปฏิทิน) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

หมายเหต ุ: BMSCITH จดทะเบยีนกองทนุเมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2559 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

(2) ชื่อทรัพย์สิน และกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

(3) กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำกำรลงทุน 5 อันดับแรก 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
หมำยเหตุ : เป็นขอ้มูล ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 ทัง้นี ้ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลที่
เป็นปัจจุบันไดท้ี่ www.bcap.co.th 
 

ตรำสำร สัดส่วนต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (%) 

1. บมจ. ปตท. 11.37% 

2. บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  10.11% 

3. บมจ. ซพี ีออลล ์  9.09% 

4. บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์  8.06% 

5. บมจ. ปูนซเีมนตไ์ทย  6.20% 

 สัดส่วนต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (%) 

1. กลุม่พลังงานและสาธารณูปโภค 22.46% 

2. กลุม่ธนาคาร  21.04% 

3. กลุม่พาณชิย์  12.74% 

4. กลุม่ขนสง่และโลจสิตกิส ์  9.00% 

5. กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  7.33% 

 (1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน 

 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี* 
ต้ังแต่จัดต้ัง

กองทุน* 

BMSCITH 1.06% 5.10% 12.73% N/A 12.45% 

MSCI Thailand ex 

Foreign Board Index 
1.25% 5.47% 13.52% N/A 13.23% 

Information Ratio**  -6.15  -9.53  -14.47    N/A     -14.59 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน 
2.70% 5.17% 11.74% N/A 12.21% 

Tracking Error - - 0.0557% - - 

*  ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีส าหรบัผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 3 ปี และหากระยะเวลาตัง้แต่ 

เริม่บรหิารกองทนุมากกว่า 1 ปี จะแสดงผลตอบแทนเฉลีย่ตอ่ปี 

 

**Information Ratio: แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุนในการสรา้งผลตอบแทน
เมือ่เทยีบกบัความเสีย่ง(Information มคีา่สงูเนื่องจากกองทนุรวมนีม้ ีTracking Error ต า่) 

 

หมำยเหตุ : - ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มูลทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่www.bcap.co.th 
                 - เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนีไ้ดจ้ัดท าขึน้ตาม 

                   มาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิท 

                   จดัการลงทนุ 

ปัจจัยควำมเส่ียงที่ส ำคัญ 

 ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

 ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

 ความเสีย่งในการลงทนุตราสารอนุพันธ ์(Risks in the use of derivatives) 

 ความเสีย่งทีผ่ลตอบแทนกองทนุไม่สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนดชัน ี(Tracking Error) 

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) (กรณกีองทนุรวมไปลงทนุหุน้ทีเ่ป็น 

 สว่นประกอบใน MSCI Thailand ex Foreign Board Index ทีซ่ ือ้ขายในตลาดตา่งประเทศ) 

ตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวัน ได้ที่  

▪ www.bcap.co.th 

▪ NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com 

▪ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากัด โทร. 0-2618-1388, 0-2618-1393, 0-2618-1394 
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ค่ำธรรมเนียม 

  คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม* (% ตอ่ปีของ NAV) 

  การจดัการ : ไม่เกนิ 2.00% (ปัจจบุัน 0.428%) 

  ผูด้แูลผลประโยชน์ : ไม่เกนิ 0.07% (ปัจจบุัน 0.02675%) 

  นายทะเบยีน : ไม่เกนิ 0.20% (ปัจจบุัน 0.0107%) 

  ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทนุ : ไม่เกนิ 0.20% (ปัจจบุัน 0.0749%) 

  ผูด้แูลสภาพคล่อง : ไม่เกนิ 0.20% (ปัจจบุัน 0.0321%) 

  คา่สอบบัญช ี : ตามทีจ่า่ยจรงิ  

  คา่การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ : ตามทีจ่่ายจรงิ 

  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ                                      : ตามทีจ่า่ยจรงิ  

รวมคา่ใชจ้่ายทัง้หมด                             : เรยีกเก็บจรงิ (ไม่เกนิ 0.6955%) 

*อตัราดงักลา่วรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดแลว้ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (% ของมูลคา่ซือ้ขาย) 

คา่ธรรมเนยีมการขาย                                : ไม่ม ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื                          : ไม่ม ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น                         : ไม่ม ี

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดร้บั ดงันัน้ ผูล้งทนุ

ควร 

พจิารณาการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน 

 ผู้จัดกำรกองทุนหลัก                                                           วันที่เร่ิมบริหำร 

นายวรพจน ์คณุาประสทิธิ ์                                                    2 มถินุายน 2559 

นายกวนิ หลธูนชล                                                              2 มถินุายน 2559 

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม 

 ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและรบัหนังสอืชีช้วนโครงการและขอ้ผูกพันที ่

   ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทนุ ผูข้ายหน่วยลงทนุหรอืบรษัิทจัดการ ในเวลาท าการ 

 บรษัิทจดัการ : บรษัิทหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จ ากดั   

   ทีอ่ยู่ : 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 23 โซนซ ีถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั 

   กรงุเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท ์: 0-2618-1599 

   โทรสาร   : 0-2618-1597    Website : www.bcap.co.th 

  ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทุน : บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 

  ผูด้แูลสภาพคลอ่ง : บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั(มหาชน)   โทร.  0-2231-3777 

  ตวัแทนขายหน่วยลงทนุ :  

   1) ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั(มหาชน) โทร. 1333   

   2) บรษัิทหลกัทรพัย ์บัวหลวง จ ากดั(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 

ข้อมูลกำรซ้ือ/ขำยหน่วยลงทุน 

 กำรซื้อหน่วยลงทุน 

 ผ่านบรษัิทจดัการ   

-วนัท ำกำรซือ้  ทกุวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

  บรษัิทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุใหเ้ฉพาะ 

  ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทุนเทา่นัน้ 

 - มูลคา่ขัน้ต า่ของการซือ้  ครัง้ละไม่ต า่กวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย หรอื 

   1,000,000 หน่วยลงทนุ และเพิม่เป็นทวคีูณ 

  ของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 

  ผ่านตลาดหลกัทรพัย ์ฯ   

  -วนัท าการซือ้  ส าหรบัผูล้งทนุทัว่ไปสามารถซือ้หน่วยลงทนุได ้

  ทกุวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ                                                                                                    

  -มูลคา่ขัน้ต า่ของการซือ้  ครัง้ละไม่ต า่กวา่ 100 หน่วยลงทนุ และเพิม่ขึน้ 

  เป็นทวคีณูของ 100 หน่วยลงทุน 

 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน  

  ผ่านบรษัิทจดัการ  

-วนัท ำกำรขำยคนื  ทกุวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

  บรษัิทจดัการจะรบัช าระคา่ขายหน่วยลงทนุใหเ้ฉพาะ 

  ผูร้ว่มคา้หน่วยลงทุนเทา่นัน้ 

 -มูลคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื  ครัง้ละไม่ต า่กวา่ 1 หน่วยของการซือ้ขาย หรอื 

  1,000,000 หน่วยลงทนุ และเพิม่เป็นทวคีูณ 

  ของ 1 หน่วยของการซือ้ขาย 

  ผ่านตลาดหลกัทรพัย์ฯ    

-วนัท ำกำรขำยคนื  ผูส้นใจลงทนุทัว่ไปสามารถขายคนืหน่วยลงทนุได  ้

  ทกุวนัท าการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ                                                                                                    

-มูลคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื  ครัง้ละไม่ต า่กวา่ 100 หน่วยลงทนุ และเพิม่ขึน้ 

  เป็นทวคีณูของ 100 หน่วยลงทุน 

-มูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืขัน้ต า่  ไม่ก าหนด 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิรวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของ 

สถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทนุคนื  

เต็มจ านวน 

- ในสถำนกำรณไ์ม่ปกต ิผูถ้อืหน่วยลงทนุอำจไม่สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุ หรอือำจไดร้บั 

  ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุล่าชา้กวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

- ผลกำรด ำเนนิงำนของกองทนุรวมไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัสถำนะทำงกำรเงนิหรอืผลกำรด ำเนนิงำน 

  ของบรษัิทจดัการกองทนุ หรอืผูส้นับสนุนการขาย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ข้อมูลอื่น 

  ดชันชีีว้ดัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ (Anti-corruption Progress Indicator) โดยการรับรองจากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ระดบั 1 : มนีโยบาย 

(Committed) ระดบั 2 : ประกาศเจตนารมณ ์(Declared) ระดบั 3 : มมีาตรการป้องกนั (Established) ระดบั 4 : ไดร้บัการรบัรอง (Certified) และระดบั 5 : ขยายผลสูผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง  

(Extended)  

  การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ไิดเ้ป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนง้สอืชีช้วนของกองทนุรวม   

หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มูลส าคญั ณ วนัที ่30 มถินุายน 2560 แลว้ ดว้ยความระมัดระวัง ในฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม  

และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด 

 


