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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) มีนโยบายเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  และหรือหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตั้งแต่  2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่ง
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะ
การลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  

 
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ (BCAP-GPROP) นั้น ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

31 มี.ค. 63 โดยผลตอบแทนของกองทุน 6 เดือนย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64 อยู่ที่ร้อยละ 11.74 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกันมีผลตอบแทนร้อยละ 11.32 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนค านวณจาก SET Property Fund & REITs Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 
40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 
60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
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ข้อมูลของบริษัทจัดการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 24 ห้องเลขท่ี A-C 
ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์: 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายชอง  โท ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพิเชษฐ  สิทธิอ านวย กรรมการบริษัท 

3. นายบรรณรงค์  พชิญากร กรรมการบริษัท 

 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา   กรรมการผู้จดัการ            

2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นางกุณฑีรา  พรโรจนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร กรรมการ 

3. นายชลาศิส  องอาจ กรรมการ 

4. นายคงศิริ  เลิศพชิิตกลุ กรรมการ 

5. นายสันติ  ชินศิริโชคชัย กรรมการ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ล าดับที ่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร 

2 นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล 

3 นายพลวัต บ ารุงสกุลสวัสดิ์* 

4 นางสาวพัชรินธ์ ข าเดช* 

5 นายคงศิริ เลศิพชิิตกุล* 

6 นายสันติ ชินศิรโิชคชัย 

7 นายเขมรัฐ ตาดทอง 

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ชื่อกองทุน/ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%) 
Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี*** 

ย้อนหลัง 
5 ปี*** 

ย้อนหลัง 
10 ปี*** 

นับตั้งแต่ 
วันจดทะเบียน

กองทุน* 

BCAP-GPROP 19.55% 2.74% 11.74% 22.40% N/A N/A N/A 22.09% 

ดัชนีอ้างอิง** 20.05% 2.14% 11.32% 23.94% N/A N/A N/A 20.67% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

9.49% 9.47% 9.00% 11.30% N/A N/A N/A 15.75% 

ความผันผวนของ 
ดัชนีอ้างอิง 

9.41% 8.60% 8.46% 10.88% N/A N/A N/A 15.62% 

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 31 มีนาคม 2563 

**  ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ  
        1. SET Property Fund & REITs Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
        2. FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี  ทั้งน้ี หากระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี 
จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป ี

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ 

ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
Fund's direct expenses 

จ านวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของมลูค่า 
ทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1,272.27 0.54% 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 38.17 0.01% 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน               82.70 0.03% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 23.66 0.01% 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ 21.42 0.01% 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 64.40 0.03% 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,502.62 0.63% 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขา้งต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันแล้ว (ถา้มี) 
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
-  ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 

ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

ล าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า 
ค่านายหน้า 
(พันบาท) 

 

อัตราส่วน 
ค่านายหน้า 

(%) 
 

1 บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  47.99  39.50% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 18.56  15.28% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  17.98 14.80% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 15.60 12.84% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 15.13 12.45% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 3.56 2.93% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 2.68  2.20% 

รวมท้ังสิ้น 121.50  100.00%                                
336.03   

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรพัย์รวมเท่ากับ 121,496.79 บาท  
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ส าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

Portfolio Turnover Ratio (PTR) = 47.41% 
 
หมายเหตุ :  Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินแล้วแต่ตัวใดจะต่ ากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(“NAV") เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุน 

ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ล าดับ 
 

รายชื่อ 

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอยีดการท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนรวมไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.bcap.co.th  
ในหัวข้อขอ้มูลนักลงทุน หรือ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

  

http://www.bcap.co.th/
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รบั เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

1 บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

2 ธนาคารคอมเมิร์ซ เอจ ี ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 บริษัท โฟลว์ เทรดเดอร์ ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 บริษัท เจน สตรีท ไฟแนนเชียล จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 บริษัทหลักทรัพย์ มิซูโฮ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

6 SOCIETE GENERALE S.A. ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

8 ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

9 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ย 

ในช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

พบว่ากองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
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