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1. Q  : กองทนุเปิด BMSCITH คือกองทุนประเภทใด มีลกัษณะอย่างไร แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปอย่างไร 

      A : กองทนุเปิด BMSCITH คือกองทุนรวมอทีีเอฟ ที่มีการน าหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ลักษณะของกองทุน ETF  

           -  ETF หรือ “Exchange Traded Fund” คือกองทุนรวมที่สามารถซือ้ขายได้เหมือนกับหุ้นตัวหนึง่ในตลาดหลักทรัพย์ 

  -  มีนโยบายลงทนุโดยมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่า/หรือใกล้เคียงกับดัชนีทีใ่ช้อ้างอิง เช่น ดัชนตีราสารทนุ (Equity 

  ETF), ดัชนีตราสารหนี้(Bond ETF), ดัชนีสนิค้าโภคภณัฑ์ เช่น ทองค า (Gold ETF) เป็นตน้ 

              จุดเด่นของ ETF ที่แตกต่างจากกองทนุรวมทั่วไป 

 

 

 

 

กองทนุรวม ETF  กองทนุรวมทั่วไป หัวข้อ 

เป็นกองทุนเปิดที่มีการน าหน่วยลงทนุไปจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ ท าให้นกัลงทุนสามารถซื้อขาย

ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ได้เสมือนหุ้นตัว

หนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทนุ ETF ได้ใน

เวลาท าการเดียวกับเวลาท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กองทนุรวมโดยทั่วไป ผูล้งทนุต้องไปด าเนนิการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยผ่านตัวแทนจ าหน่าย

หน่วยลงทนุ หรือกับ บริษัทหลักทรพัย์จัดการ

กองทนุ(บลจ.) โดยตรงตามวัน เวลา ที่ บลจ. 

ก าหนดไว้แตล่ะกองทุนเท่านัน้ 

 การซื้อขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทนุของ ETF ได้ใน

ราคาและเวลาทีต่้องการได้ (Real Time) 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทนุกองทุนรวม

ตามวัน เวลา ที่ทาง บลจ. ก าหนด และจะทราบ

ราคาซื้อขาย ณ สิ้นวันท าการแล้ว โดยจะ

ประกาศให้ทราบในวันท าการถดัไปเท่านั้น  

 ราคา 

ETF มีนโยบายการลงทนุตามดัชนีที่น ามาใช้อ้างองิ 

โดยสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีหลายประเภท เช่น ดัชนี

ราคาตราสารทนุ ดัชนรีาคาตราสารหนี้ หรือดัชนสีินค้า

โภคภณัฑ์ เช่น ทองค า เป็นตน้ ซึง่ท าให้การลงทนุใน 

ETF เป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทนุ เนื่องจากมี

การกระจายการลงทนุไปตามสนิทรพัย์ที่เป็น

องค์ประกอบของดัชนทีี่ใช้อ้างอิงนั่นเอง 

มีทั้งประเภทกองทนุปิด กองทนุเปิด โดยมีการ

ก าหนดนโยบายของกองทุนว่ามีนโยบายการ

ลงทนุในสนิทรพัย์แตล่ะตัวในสัดส่วนเท่าไร 

อย่างไร ซึ่งก าหนดไว้แตกต่างกนั 

 

 ลักษณะกองทนุ 

ETF มีกลยุทธ์การลงทุนทีมุ่่งเน้นให้ไดผ้ลตอบแทน

เท่ากับหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สดุ จึง

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทนุต่างๆ 

ได้ 

กองทนุรวมทั่วไป มีทั้งกองทุนทีมี่กลยุทธ์เชิงรับ

(Passive Management)ที่มุ่งเนน้ให้ได้

ผลตอบแทนใกลเ้คียงกับดัชนีอ้างอิง และการ

ลงทนุเชิงรุก(Active Management) เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่เหนอืกว่าดัชนีอ้างอิง ท าให้ตอ้ง

ใช้ความสามารถในการบริหารของผู้จัดการ

กองทนุนัน้ๆ สง่ผลให้มีค่าธรรมเนียมของกองทุน

สูงขึ้น 

 กลยุทธ์การลงทนุ 
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2. Q : กองทนุเปิด BMSCITH มีนโยบายการลงทุนอย่างไร และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

    A : -  กองทนุเปิด BMSCITH มีนโยบายการลงทนุที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง คือดัชนี MSCI  

            Thailand ex Foreign Board Index มุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index 

         -  กองทุนเปิด BMSCITH ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

 

3. Q : การลงทนุในกองทุนเปิด BMSCITH แตกต่างจากการลงทนุในหุ้นทั่วไปอย่างไร 

      A :  การลงทนุในกองทุนเปิด BMSCITH มีการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชน ีMSCI Thailand ex Foreign Board 

   Index มีหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ให้เข้ามาอยู่ในดัชนดีังกล่าว 29 หลกัทรัพย์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) ท าให้การลงทุนในกองทนุ 

   เปิด BMSCITH เปรียบเสมือนผูล้งทนุไดถ้ือครองหุ้นจ านวน 29 ตัว ทีส่ะท้อนมูลค่าตลาดรวมกว่า 85% ของตลาดหุ้นไทย ซึ่ง

   แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นรายตัว ที่ท าให้ผูล้งทนุต้องใช้การวิเคราะห์บริษัทนัน้ๆในการคดัเลอืกหลักทรัพย์เอง ซึง่กองทนุ

   เปิด BMSCITH ท าให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในกลุ่มหุ้นซึง่มีหลากหลายอุตสาหกรรม และประหยัดเวลาในการดแูล

  พอร์ตโฟลิโอของตนเองอีกทางหนึง่ 

 

4. Q :  ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ที่กองทุนเปิด BMSCITH ใช้อ้างองิคืออะไร มีลักษณะอย่างไร 

      A :  ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ค านวณและเผยแพรโ่ดย MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital Interna-

tional) ซึ่งเป็นบริษัทจัดสร้างดัชนีต่าง ๆ โดยดัชนีดงักล่าวถูกออกแบบเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

และขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 

โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดัชนดีังกล่าวประกอบดว้ยหลักทรัพย์ทีผ่่านการคัดเลือกจ านวน 29 หลักทรัพย์ ซึง่คดิ 

เป็นร้อยละ 85 ของจ านวนหลักทรพัย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

5. Q : ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index มีวิธีการค านวณดัชนอีย่างไร และมีระยะเวลาการทบทวนการค านวณดัชนี

 อย่างไร 

      A :  ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ใช้วิธีการค านวณแบบถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มีการ

ทบทวนดัชนี ทกุ ๆ เดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี โดยจะท าการค านวณดัชนทีุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

หลักทรัพย์ทีใ่ช้ในการค านวณ โดยการเปลี่ยนแปลงจ านวนหลกัทรัพย์นัน้ๆ  อาจเป็นผลมาจากเหตุการณต์่างๆ เช่น การเพิ่มทุน 

การจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสิทธเิพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นตน้ 

 

6. Q : กองทุนเปิด BMSCITH มีความเสี่ยงระดับใด 

    A : กองทนุเปิด BMSCITH มีความเสี่ยงระดับ 6 เป็นกองทุนที่ลงทนุในตราสารแหง่ทุน เน้นลงทนุในหลักทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนMSCI Thailand ex Foreign Board Index ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุ ส่วนที่เหลอื
กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแหง่หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทนุ ตราสารทางการเงิน และ/หรอืเงนิฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสนิทรัพย์อืน่ ตามทีค่ณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศหรือก าหนดไว้ 

 

 

ลักษณะของกองทนุ(ตอ่) 

 

กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF (BMSCITH) Q&A 



 3 

 

 

7. Q : ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทุนมีปัจจัยใดบ้าง 

     A : ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ ได้แก่ 

  -  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรพัย์ (Market Risk) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กองทุนลงทนุ 

          -  ความเสี่ยงที่กองทนุเปิด BMSCITH อาจไม่สามารถเลียนแบบผลตอบแทนของดัชนีได้อย่างสมบูรณท์ี่อาจมีสาเหตจุาก
     ปัจจัยหลาย ประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุ รวมถงึราคาหน่วยลงทนุอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาด
     หลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไดใ้กลเ้คียง เป็นตน้ 

 

8. Q : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกับผลตอบแทนดัชนีที่อ้างอิงเป็นอย่างไร 

   A:  กองทนุจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) มีนโยบายลงทุนในหลักทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบ

  ของดัชนีอ้างอิง MSCI Thailand ex Foreign Board Index กองทนุจะน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนทนัที 

  เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอา้งอิงได้มากทีสุ่ดและมีความผนัผวนของผลตอบแทนเมือ่เทียบ

  กับดัชนีอ้างองิ (Tracking Error) น้อยที่สดุโดยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี 

 

9. Q : กองทุนเปิด BMSCITH จะลงทุนในหลักทรพัย์ใดบ้าง 

      A : ตัวอย่างหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ที่กองทนุเปิด BMSCITH คาดว่าจะลงทนุ 10 อนัดับแรก ได้แก ่

 

หมายเหตุ: หลักทรัพย์ที่ลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร 
 

ล าดับ หลักทรัพย์ ช่ือบริษัท หมวดธุรกิจ 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม 
น้ าหนัก 
การลงทนุ 

1 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ธุรกิจการเงนิ 10.98% 

2 PTT บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

ทรัพยากร 10.05% 

3 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ธุรกิจการเงนิ 7.91% 

4 CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พาณิชย์ บริการ 7.23% 

5 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) วัสดุก่อสร้าง 
อสังหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง 

6.83% 

6 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เทคโนโลยี 6.80% 

7 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
ขนส่งและโลจิ

สติกส ์
บริการ 6.19% 

8 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ ์

สินค้า
อุตสาหกรรม 

4.51% 

9 PTTEP บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

ทรัพยากร 3.51% 

10 BDMS บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) การแพทย์ บริการ 3.25% 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

ลักษณะของกองทนุ(ตอ่) 

 

กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF (BMSCITH) Q&A 



 4 

 

 

10. Q : ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทุนเปิด BMSCITH นี้เป็นระยะเวลาเท่าใด 

    A : เนื่องจากกองทนุเปิด BMSCITH เป็นกองทุนที่ไม่ก าหนดอายุโครงการ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทนุนีใ้นระยะปานกลางถงึ
         ระยะยาวเพื่อโอกาสรับก าไรจากราคาหน่วยลงทนุที่เพิม่ขึ้น และเพื่อประโยชน์สงูสุดในการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว  

 

11. Q : กองทุนนี้เป็นกองทนุรวมที่มีผู้ประกนัเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นคุม้ครองเงนิตน้หรือไม่ อย่างไร 

       A : กองทนุเปิด BMSCITH ไม่ใช่กองทนุรวมที่มีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นคุ้มครองเงินตน้ 

 

12. Q : กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง 

      A : กองทนุเปิด BMSCITH เหมาะส าหรับเงินลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงู และคาดหวังให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทน    

 ของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึ่งผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผนั  

 ผวนของราคาหน่วยลงทุนในระดับสงูซึง่เหมาะสมกับเงนิลงทนุในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว โดยลูกค้าที่เป็นเป้าหมายทาง

 การตลาด เช่น 

  √ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหุ้นโดยตรงอยู่แล้วและต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนหุ้นของตนเอง  

   √ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เช่น LTF, RMF, กองทุนรวมหุ้นไทย, กองทุนรวมดัชนีหุ้นไทย, กองทุนรวมที่ลงทุนใน 

    ต่างประเทศ, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนในระยาว  

   √ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีเวลาจัดสรรหรือดูแลพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง  

   √ ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุน ETF อยู่ก่อนแล้ว 

 

 

 

13. Q : กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF  ใช้รหัสหรือตัวย่อส าหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ ว่าอย่างไร  

    A :  รหัสหรือตัวย่อ คือ “BMSCITH”  

 

14. Q : กองทุนเปิด BMSCITH  มีการก าหนดการซือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วง IPO และหลงั IPO อย่างไร 

    A : ก าหนดการซื้อขายหน่วยลงทนุกองทุนเปิด BMSCITH มีดังนี ้

  - ช่วง IPO : วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2559  

    โดยสามารถจองซื้อได้ที่ สาขาธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ในวันและเวลาท าการ  8.30-15.30 น. 

  - หลัง IPO : ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไดต้ั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559   

    โดยสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรพัย์ที่ตนใช้บริการอยู่ได้ ในวันและเวลาท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

     

15. Q : ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าเท่าใด  

    A : - ข่วง IPO  :  จ านวนเงนิลงทุนขั้นต่ า 20,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท  

  - หลัง IPO : ตามที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด 

 

 

 

ลักษณะของกองทนุ (ต่อ) 

การซ้ือ ขาย หน่วยลงทนุ 
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16. Q :  กองทุนเปิด BMSCITH การจัดสรรหน่วยลงทนุให้แกผู่้ลงทุน และการคนืเงนิ(เงินทอน) มีวิธกีารค านวณอย่างไร 

      A :  ตัวอย่างการค านวณ  

 ลูกค้านาย ก จ่ายเงนิค่าจองซื้อ   = 2,000,000 บาท  สมมติว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมการเสนอขาย 

 มูลค่าตะกร้าหุ้น 1 CU   = 1,000,000 หน่วย ประกอบด้วยหุ้นดังต่อไปนี ้

 

 
 

มูลค่าของตะกร้าหลักทรพัย์ 1 ตะกร้า  = 10,086,000  

1 CU     = 1,000,000 หน่วย ETF 

ดังนัน้ มูลค่า ETF ต่อหน่วย  = 10,086,000 / 1,000,000 = 10.086 บาท /หน่วย 

ลูกค้านาย ก จะได้รับหน่วย ETF  =  2,000,000 / 10.086 = 198,294.67 หน่วย  

  ซึ่งต้องปัดลงให้เป็น board lot  (หารด้วย 100 ลงตัว) 

  =  198,200 หน่วย 

มูลค่าหน่วย ETF ที่ลูกค้าได้รับ    = 198,200 * 10.086 = 1,999,045.20 บาท  

เงินทอนให้ลูกค้า   =  2,000,000 – 1,999,045.20 = 954.80 บาท 

ช่ือหุน้ จ านวนหุน้ ราคาต่อหุ้น มูลค่าหุน้ 

A 5,800 120.00 696,000.00 

B 23,000 60.00 1,380,000.00 

C 42,000 30.00 1,260,000.00 

D 150,000 25.00 3,750,000.00 

E 60,000 50.00 3,000,000.00 

รวมทั้งหมด     10,086,000.00 

 

การซ้ือ ขาย หน่วยลงทนุ (ตอ่) 
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17. Q :  ผู้ลงทนุสามารถตดิตามขอ้มูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ช่องทาง 
 ใดบ้าง 

    A :  ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ  ได้ตามช่องทาง ดงันี้ 

  - เว็บไซต์ : www.bcap.co.th 

  - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด โทร. 0-2618-1388, 0-2618-1393, 0-2618-1396 

        ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีมูลค่าหน่วยลงทนุโดยประมาณ (iNAV) เพื่อใช้เป็นมูลค่าอ้างองิส าหรับผู้ลงทุนในการซื้อขายหน่วย
     ลงทุนอีทีเอฟ ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทนุโดยประมาณได้ที่ www.bcap.co.th หรือ www.settrade.com  
     ระหว่างวันและเวลาท าการของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

  หมายเหตุ : iNAV จะค านวณจากราคาปัจจุบันของตะกร้าหลักทรัพย์ ณ ขณะที่ค านวณ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุน
       ที่เป็นส่วนประกอบของหน่วยของการซื้อขาย  

 

18. Q : ผู้ลงทนุจ าเป็นตอ้งมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรอืไม่จึงจะสามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด BMSCITH 

    A : ผู้ลงทุนต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์เป็นช่ือเดียวกันกับผู้ลงทุนเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อขายกองทุนเปิด BMSCITH ได้  
         เนื่องจากกองทนุเปิด BMSCITH เป็นกองทุนที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้ลงทุนสามารถใช้บัญชีซื้อขาย
   หลักทรัพย์ทีต่นเองมีบัญชีอยู่กับบริษัทหลักทรพัย์ใดก็ได้  

         ทั้งนี้หากผู้ลงทุนต้องการจองซือ้กองทุนเปิด BMSCITH ในช่วง IPO แต่ยังไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ
         กับตัวแทนขายหน่วยลงทนุ (Selling Agent) เพื่อขอเปิดบัญชีหลักทรพัย์ได้ทันที  

 

19. Q : กองทุนเปิด BMSCITH มีการออกและสง่มอบหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนอย่างไร 

    A : กองทนุเปิด BMSCITH จะออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิ โดยจะใช้ระบบ “ไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless)”  โดยเมื่อบริษัท
  จัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทนุแล้ว นายทะเบียนจะโอนหน่วยลงทุนของผูล้งทนุแตล่ะรายเข้าระบบไร้ใบหน่วย
  ลงทนุ โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ลงทุนที่มีอยู่กับนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทนุและนายทะเบียน
  หน่วยลงทนุจะเป็นผู้แจ้งราคาจองหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกให้กับผู้ลงทนุทราบในวันที่มีการโอนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีซื้อ
  ขายหลักทรพัย์ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยสง่เป็นจดหมายทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ที่ผู้ลงทุนไดแ้จ้งไว้กับบริษัทหลักทรพัย์ที่
  ตนใช้บริการ 

 

 

 

20 . Q : MSCI คืออะไร และเกี่ยวข้องกับ กองทุนเปิด BMSCITH อย่างไร 

     A : MSCI ย่อมาจาก Morgan Stanley Capital International หรือมักเรียกกันสั้นๆ ว่า MSCI Index เป็นบริษัทท่ีจัดสร้างดัชนี
  ส าหรับให้ผู้ลงทุนสถาบันใช้เปรียบเทียบการลงทุนของตนเองกับดัชนีมาตรฐานอืน่ เป็นบริษัทจัดท าดัชนทีี่ก่อตัง้ขึน้มากว่า 35 
  ปีและเป็นทีน่ิยมถงึปัจจุบัน  

    ดัชนี MSCI นอกจากมีการสร้างขึน้มาเพือ่ใช้กับหุ้น เช่น หุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) หุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) หรือหุ้นที่มี
  การเติบโตสูง เป็นตน้  ยังมีดัชน ีMSCI ส าหรับสนิค้าประเภทอืน่ ๆ เช่น ตราสารหนี้ เฮดฟันด์ หรอืกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
  (Real Estate Investment Trust-REIT) อีกด้วย ผู้ลงทุนสามารถเลือกดัชนี MSCI ใช้เปรียบเทียบการลงทุนได้หลากหลาย
  เพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนที่มีอยู่ เช่น ดัชนใีนระดับประเทศ (Country Index) รวมทั้งสิน้ถงึ 68 ประเทศ ดัชนีที่แบ่ง
  ตามภูมิภาค เช่น ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแปซิฟิก เป็นต้น  

          ดัชนีที่แบ่งตามลักษณะของตลาด ได้แก่ ตลาดของประเทศที่พฒันาแล้ว (Developed Markets) ตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
  Markets) เป็นต้น ส าหรับกองทุนเปิด BMSCITH มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี 
  MSCI Thailand ex Foreign Board Index ซึ่งจัดท าโดย MSCI นั่นเอง ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีหลักทรพัย์ที่ผา่น
  เกณฑ์เข้ามาอยู่ในดัชน ีMSCI Thailand ex Foreign Board Index จ านวน 29 หลักทรพัย์ ซึ่งสะทอ้นมูลค่าตลาดรวมกันสูงถึง 
  85% ของตลาดหุ้นไทย  

การซ้ือ ขาย หน่วยลงทนุ (ตอ่) 

ข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

 

กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF (BMSCITH) Q&A 
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21. Q :  ผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทนุ  ท าหน้าที่อะไร และมีความส าคัญกับกองทนุเปิด BMSCITH อย่างไรบ้าง 

    A :  ผู้ดแูลสภาพคล่องของกองทุน ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอซื้อหรือเสนอขายหน่วยลงทนุในตลาดรอง(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึง่ท าให้ผู้
  ลงทนุสามารถซื้อขายกองทนุเปิด BMSCITH ได้ตลอดเวลา เป็นการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ท าให้ราคาซื้อ
  ขายหน่วยลงทนุของกองทนุในตลาดรองสะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวมดังกล่าว
  ได้อย่างใกล้เคียงกัน โดย ผู้ดูแลสภาพ คลอ่งจะปฏิบัตติามเกณฑ์ที่แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี้ 

            1) รักษาสภาพคล่องทั้งฝัง่เสนอซือ้และฝัง่เสนอขายเป็นเวลา 80% ของข่วงเวลาท าการซื้อขายของตลาดหลักทรพัย์ฯ                          
          2) รักษาช่วงราคาระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายให้ต่ ากว่า 1% ของราคา NAV (ไม่เกิน 10 Ticks)                                              
          3) รักษาราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายไม่ให้ห่างกว่า NAV เกิน 1%                                                                                              
          4) ปริมาณขั้นต่ าของการเสนอซื้อและเสนอขาย 10,000 หุ้นต่อข้าง 

 

 

 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม* (% ต่อปีของ NAV) 

 การจัดการ  : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 0.40%) 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ไม่เกิน 0.07% (ปัจจุบัน 0.025%) 

 นายทะเบียน  : ไม่เกิน 0.20% (ปัจจุบัน 0.01%) 

 ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทนุ : 0.07% 

 ผู้ดูแลสภาพคล่อง : 0.03% 

 ค่าสอบบัญชี  : ตามที่จ่ายจริง 

 ค่าการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : ตามที่จ่ายจริง 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   : ตามที่จ่ายจริง 

             รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด : ตามที่จ่ายจริง (ปัจจุบันไม่เกิน 0.65%) 

 *อัตราดงักล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด(ถ้ามี) 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

 ค่าธรรมเนียมการขาย  

  ค่าธรรมเนียมการขายทีผู่้ขายหน่วยลงทนุเรียกเก็บจากผู้สนใจลงทุนทั่วไป : 0.125% ** 

  **รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด(ถ้ามี)   

  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนื       : ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน       : ไม่มี 

 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีผู่้ลงทนุจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทนุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

      ดังกล่าวก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายของกองทนุ 

 

กองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF (BMSCITH) Q&A 

ข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ต่อ) 


