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หนงัสอืชี�ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญ Factsheet
ขอ้มลู ณ วันที� 28 เมษายน 2566

กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)

ประเภทกองทนุรวม/ กลุ่มกองทนุรวม
กองทนุรวมผสม / กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) / กองทนุรวมที�มนีโยบายเป�ดใหม้กีารลงทนุในกองทนุ

รวมอื�นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) / กองทนุรวมที�ลงทนุแบบมคีวามเสี�ยงทั�งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทนุ : Conservative Allocation

ระดับความเสี�ยง

ต�า 1 2 3 4 5 6 7 8 สงู

เสี�ยงปานกลางค่อนขา้งสงู

ลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี� และ/หรอืทรพัยส์นิทาง
เลือก โดยมสีดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุนอ้ยกว่า 80%

ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทนุ

กองทนุมนีโยบายการลงทนุแบบผสม โดยจะลงทนุในทรพัยส์นิทั�งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี� 1.ตราสาร

หนี� และหรอืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารหนี� 2.ตราสารทนุ และหรอืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุ
3.หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทรพัยส์นิทางเลือก 4. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และหรอืทรสัต์เพื�อ

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) และหรอืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพื�นฐาน ทั�งนี� กองทนุจะลงทนุใน
ทรพัยส์นิตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี�ยในรอบป�บญัชไีมเ่กินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ และอาจ

ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื�นซึ�งอยูภ่ายใต้การจัดการของบรษัิทจัดการไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivative) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient

Portfolio Management) และอาจป�องกันความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน (Hedging) ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทนุ

กลยุทธ์การลงทนุ มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดัชนชีี�วัด (Active Management)

ขอ้มลูกองทนุรวม
วันจดทะเบยีนกองทนุ 28 พฤษภาคม 2562

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย

อายุกองทนุ ไมกํ่าหนด

ผูจั้ดการกองทนุ
นายธวัชชยั วงศร์ตันศริกิลุ (ตั�งแต่วันที� 28 พ.ค. 2562)

นายเทดดี� อีรคิสนั (ตั�งแต่วันที� 10 ม.ิย. 2565)

ผลการดําเนนิงานและดัชนชีี�วัดยอ้นหลัง 5 ป�ปฏิทิน (% ต่อป�)

หมายเหต ุ: ในป�ที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิ หากกองทนุมผีลการดําเนนิงานไมค่รบ 1 ป�ปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนนิงานของป�ปฏิทินแรก

ตั�งแต่วันที�กองทนุจดทะเบยีนทรพัยส์นิจนถึงวันทําการสดุท้ายของป�ปฏิทิน

ดัชนชีี�วัด
1. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดัชนพีนัธบตัรรฐับาล Mark-

to-Market อายุ 1 - 3 ป� ของสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย
47.50% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

2. Bloomberg Global Aggregate Total Return Index

Hedged THB 47.50% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกอง
ทนุ

3. ดัชนผีลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 2.50%

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ

4. ดัชน ีMSCI ACWI Net Total Return USD 2.50% ของ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ ปรบัด้วยอัตราแลก
เปลี�ยนเพื�อคํานวณผลตอบแทนเป�นสกลุเงินบาท ณ วันที�

คํานวณผลตอบแทน

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลังแบบป�กหมดุ (%ต่อป�)

  YTD 3เดือน 6เดือน 1ป� 3ป� 5ป� 10ป� ตั�งแต่จัดตั�ง

กองทนุ 0.47 -0.19 1.00 -0.84 -0.23 N/A N/A -0.08

ดัชนชีี�วัด 0.86 0.03 1.47 -1.30 -1.08 N/A N/A 0.27

ค่าเฉลี�ยในกลุ่มเดียวกัน -0.54 -1.25 0.56 -1.84 0.46 N/A N/A N/A

ความผนัผวนกองทนุ 1.42 1.38 1.71 1.97 1.57 N/A N/A 2.17

ความผนัผวนดัชนชีี�วัด 2.62 2.62 2.69 3.05 2.14 N/A N/A 2.17

คําเตือน
การลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ารฝากเงิน

ผลการดําเนนิงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป�นสิ�ง
ยนืยนัถึงผลการดําเนนิงานในอนาคต

การเขา้รว่มต่อต้านทจุรติ : ได้รบัการ

รบัรองจาก CAC

ผูล้งทนุสามารถศกึษาเครื�องมอื บรหิาร

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง ได้ที�หนงัสอื

ชี�ชวนฉบบัเต็ม

หนงัสอืชี�ชวน
ฉบบัเต็ม

www.bcap.co.th
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การซื�อหนว่ยลงทนุ การขายหนว่ยลงทนุ

วันทําการซื�อ : ทกุวันทําการซื�อขายหนว่ยลงทนุ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืน / หกับญัชเีงินฝากแบบถัวเฉลี�ย* : 8.30 -  
15.30 น.* 

- โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทกุวันตลอด 24 ชม.**
มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งแรก : 500 บาท

มลูค่าขั�นต�าในการซื�อครั�งถัดไป : 500 บาท

วันทําการขายคืน : ทกุวันทําการซื�อขายหนว่ยลงทนุ 

- ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืน : 8.30 - 15.30 น.* 
- โมบายแบงก์กิ�ง จากธนาคารกรุงเทพ : ทกุวันตลอด 24 ชม.**

มลูค่าขั�นต�าในการขายคืน : ไมกํ่าหนด
ยอดคงเหลือขั�นต�า : ไมกํ่าหนด

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนบัแต่วันทําการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ

(T+5) โดยทั�วไปจะได้รบัเงิน T+4 ทั�งนี� กองทนุได้มกีารขอผอ่นผนัการคํานวณ NAV เป�น
T+2

*ทั�งนี�ขึ�นอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซื�อคืนแต่ละราย 

**การสง่คําสั�งซื�อขายหนว่ยลงทนุหลังเวลา 16.00 น. เป�นต้นไป หรอืในวันหยุดทําการซื�อขาย จะถือว่าเป�นรายการของวันทําการซื�อขายถัดไป

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อป�ของ NAV)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การจัดการ 1.605% 0.642%

รวมค่าใชจ่้าย 2.14% 0.84365%

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- ในกรณทีี�กองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจัดการเดียวกันสามารถดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�ขอ้มลู

อื�นๆ 

- ค่าใชจ่้ายขา้งต้นเป�นอัตราตามรอบป�บญัชปี�จจุบนั ทั�งนี� สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ�มเติมได้ที�หนงัสอืชี�ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุ

รวม

ขอ้มลูความเสี�ยงเชงิสถิติ
Maximum drawdown -5.67 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ 0.24 เท่า

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ (% ต่อมลูค่าซื�อขาย)

ค่าธรรมเนยีม สงูสดุไมเ่กิน เก็บจรงิ

การขาย 1.07% 0.2675%

การรบัซื�อคืน 1.07% ป�จจุบนัไมเ่รยีกเก็บ

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุเขา้ ใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการขายคํานวณอยูใ่นราคาดังกล่าวแล้ว

การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออก ใชร้าคารบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ ซึ�งจะมค่ีาธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนคํานวณอยูใ่นราคาดังกล่าวแล้ว

การโอน 50 บาทต่อหนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย หรอืเศษของ 1,000 หนว่ย

หมายเหต ุ- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายขา้งต้นได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้าม)ี 

- บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและรบัซื�อคืนจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากันได้ สามารถดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�ขอ้มลูอื�นๆ 

- ในกรณกีองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน สามารถดรูายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�ขอ้มลูอื�นๆ

สดัสว่นประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ
ประเภททรพัยส์นิที�ลงทนุ สดัสว่น (%)

1. หนว่ยลงทนุ 99.37

2. เงินฝากธนาคาร 0.64

ทรพัยส์นิที�ลงทนุสงูสดุ 5 อันดับแรก

ทรพัยส์นิ 5 อันดับแรกที�มมีลูค่าการลงทนุสงูสดุ
น�าหนกั 

การลงทนุ (%)

1. กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล ฟ�กซ ์อินคัม ออพพอรท์นูตีิ� (BCAP-GFIO) 49.45

2. กองทนุเป�ดบแีคป ตราสารหนี�ระยะกลาง (BCAP-MFIX) 24.21

3. กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล ฟ�กซ ์อินคัม แอลโลเคชั�น (BCAP-GFIA) 13.33

4. กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล แทคทิเคิล (BCAP-GTAC) 6.47

5. กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล อิควิตี� (BCAP-GE) 2.47
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การลงทนุในกองทนุเกิน 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)
ชื�อกองทนุ : กองทนุเป�ดบแีคป โกลบอล ฟ�กซ ์อินคัม ออพพอรท์นูตีิ� (BCAP-GFIO) Web link : https://www.bcap.co.th 

ชื�อกองทนุ : กองทนุเป�ดบแีคป ตราสารหนี�ระยะกลาง (BCAP-MFIX) Web link : https://www.bcap.co.th 

ขอ้มลูอื�นๆ

ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากกองทนุรวม 

ในกรณทีี�กองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการจัดการของกองทนุ
ต้นทางซ�าซอ้นกับกองทนุปลายทาง ยกตัวอยา่งเชน่ กองทนุต้นทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนยีมการจัดการ 1% ของ NAV ของกองทนุต้นทาง มกีาร

จัดสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทาง A จํานวน 100 ล้านบาท ซึ�งคิดค่าธรรมเนยีมการจัดการ 0.70% ของ NAV ของกองทนุปลายทาง A นอกจากนี� กองทนุต้นทางมกีารจัดสรร
การลงทนุไปยงัในกองทนุปลายทาง B จํานวน 100 ล้านบาท ซึ�งคิดค่าธรรมเนยีมการจัดการ 1.80% ของ NAV ของกองทนุปลายทาง B ทั�งนี� เงินสว่นที�เหลือที�กองทนุต้นทางได้รบั

จากการระดมทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุในทรพัยส์นิประเภทอื�น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทนุ  

โดยบรษัิทจัดการจะมวิีธีการคิดค่าธรรมเนยีมการจัดการจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุต้นทาง ดังนี�   
1. ในสว่นของเงินลงทนุในกองทนุปลายทาง A จํานวน 100 ล้านบาท บรษัิทจัดการจะคิดค่าธรรมเนยีมการจัดการจากกองทนุต้นทางในอัตรา 0.30% ของจํานวน 100 ล้านบาท

(0.30% คํานวณจากสว่นต่างระหว่างค่าธรรมเนยีมการจัดการของกองทนุต้นทาง (1%) กับกองทนุปลายทาง A (0.70%)) 
2. ในสว่นของเงินลงทนุในกองทนุปลายทาง B จํานวน 100 ล้านบาท บรษัิทจัดการจะจ่ายเงินใหกั้บกองทนุต้นทางในอัตรา 0.80% ของจํานวน 100 ล้านบาท (0.80% คํานวณจาก

สว่นต่างระหว่างค่าธรรมเนยีมการจัดการของกองทนุต้นทาง (1%)  กับกองทนุปลายทาง B (1.80%))  

3. ในสว่นของเงินลงทนุในทรพัยส์นิประเภทอื�น ๆ จํานวน 800 ล้านบาท บรษัิทจัดการจะคิดค่าธรรมเนยีมการจัดการจากกองทนุต้นทางในอัตรา 1% ของจํานวน 800 ล้านบาท 
ค่าธรรมเนยีมที�เรยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ย  

1 บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุจากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มในอัตราที�ไมเ่ท่ากัน ดังนี�  
1.1 บรษัิทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุใหกั้บกองทนุสาํรองเลี�ยงชพีและหรอืกองทนุสว่นบุคคลและหรอืกองทนุรวมภายใต้การ

จัดการของบรษัิทจัดการ  

1.2 สาํหรบัลกูค้าที�ไมเ่ขา้เกณฑ์ขอ้ 1.1 บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายและค่าธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนยีมการขายและค่า
ธรรมเนยีมการรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุที�เรยีกเก็บจรงิ  

2. หากกองทนุ (กองทนุต้นทาง) ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขาย/รบัซื�อคืนซ�า
ซอ้นกับกองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุต้นทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บรษัิทจัดการจะเรยีก

เก็บค่าธรรมเนยีมการขาย/รบัซื�อคืนจากเงินลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอัตราที�กองทนุต้นทางกําหนดเท่านั�น โดยกองทนุปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขาย/รบัซื�อ
คืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางเพิ�มเติมอีก เป�นต้น

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเ์ซน็ต์ผลขาดทนุสงูสดุของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ป�ยอ้นหลัง (หรอืตั�งแต่จัดตั�งกองทนุกรณทีี�ยงัไมค่รบ 5 ป�) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหนว่ยที�จุด

สงูสดุไปจนถึงจุดต�าสดุในชว่งที� NAV ต่อหนว่ยปรบัตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป�นขอ้มลูที�ชว่ยใหท้ราบถึงความเสี�ยงที�อาจจะขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ�� นตัว เพื�อเป�นขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบถึงระยะเวลาตั�งแต่การขาดทนุสงูสดุจนถึงระยะเวลาที�ฟ�� นกลับมาที�เงินทนุเริ�มต้นใชร้ะยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอรเ์ซน็ต์ของการลงทนุในสกลุเงินต่างประเทศที�มกีารป�องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
อัตราสว่นหมนุเวียนการลงทนุ ความถี�ของการซื�อขายหลักทรพัยใ์นพอรต์กองทนุในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึ�ง โดยคํานวณจากมลูค่าที�ต�ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื�อหลัก

ทรพัยกั์บผลรวมของมลูค่าการขายหลักทรพัยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ป�หารด้วยมลูค่า NAV ของกองทนุรวมเฉลี�ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทนุรวมที�มค่ีา portfolio

turnover สงู บง่ชี�ถึงการซื�อขายหลักทรพัยบ์อ่ยครั�งของผูจั้ดการกองทนุและทําใหม้ต้ีนทนุการซื�อขายหลักทรพัยที์�สงู จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทียบกับผลการดําเนนิงานของกองทนุ
รวมเพื�อประเมนิความคุ้มค่าของการซื�อขายหลักทรพัยดั์งกล่าว

บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ บางกอกแคปป�ตอล จํากัด

โทรศพัท์ : 0-2618-1599 website : www.bcap.co.th

ที�อยู ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชั�น 24 หอ้งเลขที� A-C ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500


