
BMSCITH 
BCAP MSCI  Thailand ETF 

1. ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) ของผู้น าธุรกิจในทุก
อุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 85% ของตลาดหุ้น
ไทย 

2. ลงทุนในหุ้นท่ีผ่านการคัดกรองโดย MSCI Inc. ท่ีได้รับการยอมรับจาก
นักลงทุนท่ัวโลกมานานกว่า 35 ปี โดยมีกองทุนท่ัวโลกท่ีใช้ดัชนี MSCI 
เป็นเกณฑ์อ้างอิงมีขนาดกองทุนรวมกว่า 9.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

3. เนื่องจากเป็นกองทุน ETF จึงสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น มีสภาพ
คล่องระหว่างวัน ทราบราคาซื้อขายได้ทันที (Real Time) ไม่ต้องรอ
ราคาปิด ณ สิ้นวันเหมือนกองทุนรวมท่ัวไป  

4. กองทุนใช้กลยุทธ์แบบถือครองหุ้นระยะยาว มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ถือครองหุ้นแก่นักลงทุนทุกสิ้นวัน จึงมีความโปร่งใส ส่งผลให้กองทุน
สะท้อนผลตอบแทนของดัชนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าใช้จ่าย
ของกองทุนต่ า 

5. กองทุนเปิด BMSCITH มีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์
หลากหลายอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนเป็นการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตโฟลิโอ 

ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ประกอบด้วย
หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกจ านวน 29 หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559) 

วันท าการซื้อหน่วยลงทุนช่วง IPO: วันท่ี 16-27 พฤษภาคม 2559  
                      เวลา 8.30-15.30 น.  
มูลค่าซื้อข้ันต่ าช่วง IPO : 20,000 บาท  
         และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000บาท 
การซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO : ซื้อขายผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป 
มูลค่าซื้อข้ันต่ าหลัง IPO             : ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด  

ลงทุนขั้นต ่ำเพียง 20,000 บำท  
เสนอขำยครั้งแรกส่ำหรับนักลงทุนทั วไป  วันที  16-27 พฤษภำคม 2559 

จุดเด่นของกองทุน 

อายุโครงการ     : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีมีการ
กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(Specific Fund) 
ขนาดกองทุน     : 5,000 ล้านบาท  
นโยบายกองทุน : ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีเป็น
ส่วนประกอบของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึ่ง
รวมถึงหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ท่ี
เป็นองค์ประกอบของดัชนีด้วย กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ 
(Passive Management Strategy) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา 
(Fully Invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication* 
หรือ Optimization** 
      *Full Replication หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงในอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
ดังกล่าว 
   **Optimization หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิง ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว 
การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

1. ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ผู้ลงทุนท่ีต้องการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตท่ี
แข็งแกร่งของบริษัทชั้นน าในประเทศ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2559 

บริษัทจัดการ : บลจ. บางกอกแคปปิตอล โทร. 0-2618-1388, 0-2618-1393-94  
ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน : บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1499 
ผู้ดูแลสภาพคล่อง : บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง โทร. 0-2618-1499 
ตัวแทนขายหน่วยลงทุน : บมจ. ธนาคารกรุงเทพ และบมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  
           โทร. 0-2229-2000 
ผู้สอบบัญชี : ส านักงาน อี วาย จ ากดั โทร. 0-2264-9090 

 

สร้างพอร์ตโฟลิโอง่ายๆ ด้วยกองทุนเปิด BMSCITH 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงิน
ลงทุนคืนเต็มจ านวน   
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจ
ได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
- ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 
- ผู้ลงทุนต้องศึกษา และท าความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลส าคัญ นโยบายการ
ลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน ก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ความเส่ียงระดับ 6 : ความเส่ียงสูง 

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 : ตามท่ีจ่ายจริง 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   : ตามท่ีจ่ายจริง 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด : ตามท่ีจ่ายจริง  (ปัจจุบันไม่เกิน 0.65%) 
*อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
ค่าธรรมเนียมการขาย   
    ค่าธรรมเนียมการขายท่ีผู้ขายหน่วยลงทุนเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนท่ัวไป 
   ส าหรับการเสนอขายคร้ังแรก(IPO) : 0.125% ** 
   **รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี)   
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : ไม่มี 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน 

เอกสำรใช้ภำยในเท่ำนั้น 

กองทุนเปิด BMSCITH เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 

รายละเอียดกองทุน 

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 

การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน 

ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

ข้อมูลบริษัทจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ค าเตือน 


