
จุดเด่นของกองทุน  

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 

ใช้แจกผู้สนใจลงทุนพร้อมใบค าสั่งซ้ือ/ใบจองซ้ือ 

BMSCITH 

ข้อมูลสรุปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน ดังน้ันผู้ลงทุนต้องศึกษา     

ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุน หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือ

ชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนย่ืนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะน าการลงทุนให้เข้าใจก่อนการ

ตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุน

ดังกล่าวได้ 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคัญ 

(Fact Sheet) 

    

    

ประเภทกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารแห่งทุน ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย ส านักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงใน

ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย 

General Equity บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน ก.ล.ต. 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม 

ดัชนีชีวัดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

ระดับ 4 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกันหรือ

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 

ไม่ใช่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อผู้ประกัน ไม่มี 

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย   

ความถ่ีในการเปิดซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 0.65% ต่อปีของ NAV   

กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเส่ียงของกองทนุรวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 

กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวมผสม กองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนรวมที่ลงทุน 

ตลาดเงินที่ลงทุน ตลาดเงินที่ลงทุน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้  ตราสารแห่งทุน หมวดอุตสาหกรรม ในทรัพย์สินทางเลือก 

เฉพาะในประเทศ ในต่างประเทศบางส่วน    
BMSCITH 

  

       

ความเสี่ยงสูง/มีความซับซ้อนสูง 

นโยบายการลงทุน 

  ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน     

  กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี 

  MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซ่ึงรวมถึงหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการเข้าหรือ 

  ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีด้วย โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุน 

  หุ้นเต็มอัตรา(Fully Invested) ซ่ึงอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication  

  หรือ Optimization  

  กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม     

ลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนของกองทุนใกล้เคียงดัชนี (Passive Management Strategy) 

  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม   

   ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงท่ีกองทุนได้ลงทุน 

   กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF อาจไม่สามารถสะท้อนผลตอบแทนของดัชนี 

อ้างอิงได้สมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของ 

กองทุน รวมถึงราคาหน่วยลงทุนอีทีเอฟท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท้อน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ใกล้เคียง เป็นต้น 

  ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม   

  MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซ่ึงประกอบด้วยหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนใน 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 29 หลักทรัพย์ 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงุทนประเภทใด 

  กองทุนนี้เหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนใน 

  ประเทศ คาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวและสามารถรับผลขาดทุนได้ 

  บางส่วนในบางขณะ 

ค าเตือนที่ส าคัญ 

 กองทุนรวมมีการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนเป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุน 

 น้อยกว่ากองทุนรวมท่ัวไป 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 การบริหารกองทุนหรือเพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใกล้ 

 เคียงกับผลตอบแทนดัชนีอ้างอิง 

 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ 

 ดัชนีอ้างอิง โดยผู้ดูแลสภาพคล่องท าหน้าท่ีเพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนใน 

 ตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว 

 ได้อย่างใกล้เคียงกัน โดยพยายามด ารงค่าความผันผวนของราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนเมื่อ 

 เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เกินร้อยละ 3 

 ต่อปี เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือภาวะตลาดไม่เอ้ืออ านวย ผู้ดูแลสภาพคล่องอาจไม่ 

 สามารถด ารงส่วนต่างดังกล่าวได้ 

 ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

การเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับ 

การซ้ือขายในตลาดรองและอาจมีซ้ือขายในราคา Premium หรือ Discount ได ้

 



BMSCITH 

ค่าธรรมเนียม 

  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม* (% ต่อปีของ NAV) 

  การจัดการ : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 0.40%) 

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07% (ปัจจุบัน 0.025%) 

  นายทะเบียน : ไม่เกิน 0.20% (ปัจจุบัน 0.01%) 

  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : 0.07%  

  ผู้ดูแลสภาพคล่อง : 0.03%  

  ค่าสอบบัญชี : ตามท่ีจ่ายจริง  

  ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ตามที่จ่ายจริง 

  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                                         : ตามท่ีจ่ายจริง  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด                                : เรียกเก็บจริง (ไม่เกิน 0.65%) 

*อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียมการขาย 

  ค่าธรรมเนียมการขายท่ีผู้ขายหน่วยลงทุนเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ัวไป 

  ส าหรับการเสนอขายคร้ังแรก(IPO)             : 0.125%** 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน                          : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน                         : ไม่มี 

**รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด(ถ้ามี) 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควร 

พิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

 ผู้จัดการกองทุนหลัก                                                           วันที่เริมบริหาร 

นายวรพจน์ คุณาประสิทธิ์                                                  วันจดทะเบียนโครงการ 

นายพลวัต บ ารุงสกุลสวัสดิ์                                                 วันจดทะเบียนโครงการ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือช้ีชวนโครงการและข้อผูกพันท่ี 

   ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ผู้ขายหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการ ในเวลาท าการ 

 บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด   

   ท่ีอยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 23 โซนซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

   กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทรศัพท์ : 0-2618-1388, 0-2618-1393, 0-2618-1394 

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

  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) 

  ตัวแทนขายหน่วยลงทุน :  

   1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) โทร. 1333   

   2) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) โทร. 0-2231-3777 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 

 การซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO 

  วันท าการซ้ือ  วันท่ี 16-27 พฤษภาคม 2559  

  เวลา 8.30-15.30 น.   

  ผ่านบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะ  

  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น   

  -มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือคร้ังแรก  คร้ังละไม่ต่ ากว่า 1 หน่วยของการซ้ือขาย หรือ  

  -มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือคร้ังถัดไป  1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มเป็นทวีคูณ  

  ของ 1 หน่วยของการซ้ือขาย  

ผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน/  ส าหรับผู้สนใจลงทุนท่ัวไป  

ตัวแทนขายหน่วยลงทุน   

-มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือคร้ังแรก  20,000 บาทและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท  

-มูลค่าขั้นต ่าของการซ้ือคร้ังถัดไป  ไม่ก าหนด  

 การซื้อหน่วยลงทุนช่วงหลังIPO   

วันท าการซ้ือ  ทุกวันท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ผ่านบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้เฉพาะ  

  ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น   

  -มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือ  คร้ังละไม่ต่ ากว่า 1 หน่วยของการซ้ือขาย หรือ  

  1,000,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มเป็นทวีคูณ  

  ของ 1 หน่วยของการซ้ือขาย  

  ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ   ผู้สนใจลงทุนท่ัวไปสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้  

  ทุกวันท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  -มูลค่าขั้นต่ าของการซ้ือ  ไม่ก าหนด  

 การขายคืนหน่วยลงทุน   

  วันท าการขายคืน  ทุกวันท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  ผ่านบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะรับช าระค่าขายหน่วยลงทุนให้  

  เฉพาะผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น  

ผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน/  ส าหรับผู้สนใจลงทุนท่ัวไป   

ตัวแทนขายหน่วยลงทุน   

  ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ   ผู้สนใจลงทุนท่ัวไปสามารถขายคืนหน่วยลงทุน  

  ได้ทุกวันท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ า  ไม่ก าหนด  

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันท าการถัดจาก  

  วันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่  

 www.bcap.co.th 

 NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน  

เต็มจ านวน 

- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับ 

  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

- ผลการด่าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด่าเนินงาน 

  ของบริษัทจัดการกองทุน หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 

 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

 ความเสี่ยงในการลงทุนตราสารอนุพันธ์ (Risks in the use of derivatives) 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) (ส าหรับกรณีกองทุนรวมไปลงทุนหุ้น 

 ท่ีเป็นส่วนประกอบในดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ท่ีซ้ือขายในตลาด 

ต่างประเทศ) 



BMSCITH 

ข้อมูลอื่น 

  ดัชนีช้ีวัดการต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Progress Indicator) โดยการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 : มีนโยบาย 

(Committed) ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน (Established) ระดับ 4 : ได้รรับการรับรอง (Certified) และระดับ 5 : ขยายผลสู่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

(Extended)  

  การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหน้งสือช้ีชวนของกองทุนรวม   

หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี […………….] แล้ว ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม  

และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด 

 


