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กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลย ี 1 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 

กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP-DISRUPT) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารทุนตางประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารของบริษัทที่ไดประโยชนจากการ

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีใหมที่เปนพื้นฐานเพ่ือการตอยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ    

ในอนาคต  เช น  Autonomous and Robotics, Artificial Intelligence/ Machine Learning and Big Data, Distributed 

Ledger, Cloud and NextGen Computing, Internet of Things, 5G/ NextG Wireless, Space Exploration เปนตน ทั้งนี้ 

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมขางตน ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อใหมี Net Exposure โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี    

ไมนอยกวารอยละ 80.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

กองทุนละไมเกินรอยละ 79.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของแตละกองทุนจะขึ้นอยู

กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณสภาวะการลงทุนในแตละขณะ 

ทั้งน้ี กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP-DISRUPT) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 โดยผลตอบแทนของ

กองทุนในชวงวันที่ 15 ต.ค. – 31 มี.ค. 64 อยูที่รอยละ -14.58 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในขณะท่ีเกณฑมาตรฐาน 

(Benchmark) ของกองทุนในชวงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนรอยละ -2.21 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเกณฑ

มาตรฐานของกองทุนคํานวณจาก MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด 
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กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลย ี 3 

 

ขอมูลของบริษัทจัดการ 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บางกอกแคปปตอล จํากัด 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 หองเลขที่ A-C 

ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท : 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายชอง  โท ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพิเชษฐ  สิทธิอํานวย กรรมการบริษัท 

3. นายบรรณรงค  พิชญากร กรรมการบริษัท 

 

รายชื่อผูบริหาร 

1. นางเมธวดี  ประเสริฐสินธนา   กรรมการผูจดัการ            

2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร รองกรรมการผูจดัการ 

3. นางกุณฑีรา  พรโรจนางกูร ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) 

1. นางเมธวดี  ประเสริฐสินธนา ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. ธนาวุฒ ิ พรโรจนางกูร กรรมการ 

3. นายชลาศิส  องอาจ กรรมการ 

4. นายคงศิริ  เลิศพิชติกลุ กรรมการ 

5. นายสันติ  ชินศิริโชคชัย กรรมการ 
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กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

ลําดับท่ี รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

1 นายธวัชชัย วงศรัตนศิริกุล 

2 นายพลวัต บํารุงสกุลสวัสดิ*์ 

3 นางสาวพัชรินธ ขําเดช* 

* ปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการกองทุนและผูจัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา  
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ชื่อกองทุน/ 

เกณฑมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%) 

Year to 

Date 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป*** 

ยอนหลัง 

5 ป*** 

ยอนหลัง 

10 ป*** 

นับตั้งแต 

วันจดทะเบียน

กองทุน* 

BCAP-DISRUPT -13.62% -13.62% N/A N/A N/A N/A N/A -14.58% 

ดัชนีอางอิง** -5.50% -5.50% N/A N/A N/A N/A N/A -2.21% 

ความผันผวนของ 

ผลการดําเนินงาน 

30.08% 30.08% N/A N/A N/A N/A N/A 25.53% 

ความผันผวนของ 

ดัชนีอางอิง 

18.26% 18.26% N/A N/A N/A N/A N/A 16.11% 

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 15 ตุลาคม 2564 

**  ดัชนีอางอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปสําหรับผลการดาํเนินงานยอนหลัง 3 ป, 5 ป และ 10 ป  ทั้งน้ี หากระยะเวลาตั้งแตเร่ิมบริหารกองทุนมากกวา 1 ป 

จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยตอป 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผูลงทุนโปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และ

ความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

Fund's direct expenses 

จํานวนเงิน 

(พนับาท) 

รอยละของมลูคา 

ทรัพยสินสุทธ ิ

คาธรรมเนียมการจัดการ  2,079.00 0.49% 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 57.17 0.01% 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 135.13 0.03% 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 18.19 0.01% 

คาโฆษณาประชาสัมพันธ 33.56 0.01% 

คาใชจายอื่น ๆ 124.41 0.03% 

รวมคาใชจายทั้งหมด 2,447.46 0.58% 

- คาธรรมเนียมและคาใชจายขางตนไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันแลว (ถามี) 

- คาใชจายทั้งหมดไมรวมคานายหนาซื้อขายหลกัทรพัย และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรพัย 

-  ไมรวมคาภาษีเงนิไดนิติบุคคลสําหรับเงนิไดตามมาตรา 40(4) (ก) แหงประมวลรษัฎากร 

 

 

  



กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลย ี 7 

 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของกองทุนรวม 

ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

- ไมมี - 
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สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 14.90% 

 

หมายเหตุ :  Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใชมูลคาการซื้อหรือขายทรัพยสินแลวแตตัวใดจะต่ํากวา หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(“NAV") เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน 

สําหรับระยะเวลาตัง้แตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ลําดับ รายชื่อ 

 - ไมมี - 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่เว็บไซต http://www.bcap.co.th  

ในหัวขอขอมูลนักลงทุน หรอื เว็บไซตของสํานกังาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
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การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ลําดับ บริษัทที่ใหผลประโยชน ผลประโยชนที่ไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 บริษัท มอรแกน สแตนเลย จาํกัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 ธนาคารคอมเมิรซ เอจ ี ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 บริษัท โฟลว เทรดเดอร ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จาํกัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 บริษัทหลักทรัพย มซูิโฮ จํากัด ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 SOCIETE GENERALE S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

  



กองทุนเปดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลย ี 15 

 

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย 

ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

พบวากองทุนมีการลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
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