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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 เศรษฐกจิต่างประเทศ

 เศรษฐกจิสหรฐั ตวัเลขเศรษฐกจิทีอ่อกมาของเดือนกรกฎาคมส่วนใหญ่ดีขึน้จากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะในภาคธรุกิจ 

โดยผูป้ระกอบการในสหรฐัยงัมมีมุมองกับภาวะธรุกิจทีดี่ขึน้ ดัชน ีISM ทัง้ภาคผลติและภาคบรกิารในเดือนกรกฎาคมอยูท่ี่ 57.1 

และ 58.7 ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยยอดค�าสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานยังปรับเพิ่มขึ้น

ค่อนข้างดีท้ังในภาคผลิตและบริการ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่น เช่น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐล่าสุดของเดือนสิงหาคม 

ได้ปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็น 92.4 ตวัเลขภาคอสังหารมิทรพัย์สหรฐั (NAHB Housing Market Index) ได้ฟ้ืนตวัดีขึน้เป็นเดือนทีส่าม

ที ่+55 ซึง่สอดคล้องกับการขยายตวัของยอดขายบ้านมอืสอง (Existing Home Sales) ล้วนแต่เป็นสญัญาณการฟ้ืนตวัท่ีค่อนข้าง

แขง็แกร่ง อย่างไรก็ตาม ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกรกฎาคมได้ชะลอลงเหลอื 209,000 ต�าแหน่ง แต่ยงัอยูใ่น

ระดับใกล้เคียงค่าเฉลี่ยช่วง 12 เดือน และอัตราว่างงานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญจากเดือนก่อนหน้า จึงยังไม่ใช่

สิง่น่ากังวล

 สรุปโดยรวมแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐยังมีสัญญาณการฟื้นตัวในระดับที่ดีในหลายส่วน และถ้าดัชนีมีการชะลอตัวลงบ้าง

ในอนาคต ก็ไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความเปลีย่นแปลงด้านมมุมองของนกัลงทุนต่อเศรษฐกิจสหรฐัท่ีก�าลงัฟ้ืนตวัมากนกั

 ประธานเฟด Janet Yellen ได้แสดงวสิยัทัศน์ ในระหว่างงานสัมมนา ณ Jackson Hole มลรฐั Wyoming ในช่วงปลาย

เดือนสงิหาคมทีผ่่านมา มเีนือ้หาใจความส�าคัญว่า เฟดมองเหน็พฒันาการการฟ้ินตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในทิศทางท่ีดีขึน้ 

ตลาดแรงงานมทิีศทางการฟ้ืนตวัได้ดี แต่ว่า “ยงัไม่ฟ้ืนตวัเตม็ท่ี” และยงัเป็นความท้าทายของเฟดในการประเมนิสภาพเศรษฐกิจ

สหรฐัฯ ในปัจจบุนั ว่าไกลจากจดุฟ้ืนตวัเตม็ทีท่ี่จะสามารถรองรบัเป้าหมายการจ้างงานได้ขนาดไหน เนือ่งด้วยโครงสร้างตลาด

แรงงานมกีารเปลีย่นแปลงในช่วงท่ีผ่านมา การวเิคราะห์จ�าเป็นต้องใช้หลายเครือ่งมอืประกอบกัน และด้วยโครงสร้างตลาดแรงงาน

ทีม่คีวามซบัซ้อน น่าจะส่งผลต่ออตัราการเพิม่ของระดับราคา (Inflation) ในหลายทิศทาง อนัจะเป็นปัจจยัส�าคัญว่าเฟดควรท่ีจะ

มลี�าดับ (Sequence) ของการค่อยๆ ถอน Accommodative Monetary Policy และเริม่ด�าเนนินโยบายการเงนิท่ีรดักุมอย่างไร 

จงึจะอยูใ่นกรอบเวลาทีเ่หมาะสม โดยรวมแล้ว Yellen ยงัคงแบ่งรบัแบ่งสูเ้ก่ียวกับกรอบเวลาในการปรบันโยบายการเงนิเข้าสู่

ภาวะปกต ิทัง้นี ้ตลาดประมาณการการขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดว่าน่าจะอยูภ่ายในครึง่ปีแรกของปี 2558 ขณะทีม่าตรการ QE 

น่าจะเสรจ็สิน้ตลุาคมนี้

 เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศแถบยุโรป	เศรษฐกจิของสหภาพยโุรปไตรมาส 2/2557 ออกมาต�า่กว่าความคาดหมาย

ของตลาด โดยเมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า GDP ขยายตวั 0.7% (YoY) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า 0.9% (YoY) 

ขณะท่ีเมือ่เทียบเป็นรายไตรมาสต่อไตรมาส เศรษฐกิจสหภาพยโุรปไม่มกีารขยายตวัเลย
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 อตัราการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางธรุกจิของยโูรโซนในเดือนสงิหาคม ได้ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชน ีMarkit 

PMI ภาคการผลิตและบริการของกลุ่มยูโรโซน (PMI Composite) ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมอยู่ท่ี 52.8 ลดลงจากเดือน

กรกฎาคมที ่54.0 และดัชนย่ีอยด้านการจ้างงานนัน้ปรบัลดลงจนเกือบจะไม่มกีารขยายตวัเลย โดยเฉพาะในภาคการผลติทีก่าร

จ้างงานลดลงตดิต่อกันเป็นเดือนทีส่อง ถงึแม้ว่าอตัราว่างงานของยโูรโซนเดือนมถินุายนจะลดลงเป็น 11.50% แต่แนวโน้มการ

ฟื้นตัวของตลาดแรงงานน่าจะชะงักงันลงในอนาคต อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเดือนกรกฎาคมนั้นยังลดลงอีกเหลือ 0.4% 

จาก 0.5% ในเดือนก่อนหน้า

 ถ้ามองไปข้างหน้าการเตบิโตของเศรษฐกิจยโุรปน่าจะยงัเผชญิความเสีย่งในหลายส่วน โดยเฉพาะจากปัจจยัระหว่าง

ประเทศ ความขดัแย้งระหว่างภมูภิาค (Geo-political Tensions) รวมทัง้ประเด็นในส่วนของรสัเซยีและยเูครน ซึง่ส่งผลให้ภาวะ

การส่งออกของยโูรโซนไปยงัประเทศรสัเซยีหดตวัลงอย่างมนียัส�าคญั ท�าให้มหีลายฝ่ายเริม่ตัง้ข้อสังเกตวุ่ามาตรการผ่อนคลาย

จากธนาคารกลางยโุรป (ECB) ทีไ่ด้ประกาศใช้ไปในช่วงก่อนหน้า (ลดดอกเบีย้เหลอืต�า่กว่า 0% และ TLTROs) อาจจะไม่เพยีงพอ 

เนือ่งด้วยเศรษฐกิจของเยอรมนัค่อนข้างพึง่พงิค�าส่ังซือ้จากรสัเซยี มาตรการคว�า่บาตรจงึน่าจะส่งผลต่อการผลติภาคอตุสาหกรรม

ของเยอรมนัอย่างมนียัส�าคัญ จงึเริม่มกีารคาดการณ์ว่าภายในครึง่ปีแรกของปี 2558 ECB น่าจะต้องออกมาตรการผ่อนคลาย

ออกมาเพิม่เตมิเช่น การเข้าซือ้สินทรพัย์ (Asset Backed Security Purchase) เป็นต้น

 เศรษฐกิจญี่ปุ่น	การฟื้นตัวของภาคธุรกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น ภาคการผลิตภายในประเทศส่งสัญญาณขยายตัวใน

บางส่วน โดยจากดัชนผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ขัน้ต้น ในภาคการผลติของญีปุ่น่ ประเมนิโดย Markit/JMMA พุง่สู่ระดับ 52.4 

ในเดือนสงิหาคม จากระดับ 50.5 ในเดือนกรกฎาคม โดยปัจจยัผลกัดันการปรบัตวัเพิม่ขึน้นีเ้ป็นผลจากยอดส่ังซือ้จากต่างประเทศ 

(Export Order) นอกจากนี ้ระดับความเชือ่มัน่ของภาคการผลติญีปุ่น่เพิม่ขึน้ในเดือนสิงหาคมที ่+20 จดุ เพิม่ขึน้ 1 จดุจากเดือน 

กรกฎาคม และเป็นการเพิม่ขึน้ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนเมษายน แสดงถงึผูผ้ลติทีพ่ึง่พงิออเดอร์ของลกูค้าต่างประเทศน่าจะได้รบั

อานสิงส์จากยอดสัง่ซือ้ท่ีปรบัเพิม่มากขึน้

 อย่างไรก็ตาม ภาพความกังวลของเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ โดยเฉพาะจากฝั่งธุรกิจท่ีอาศัยลูกค้าในประเทศ 

สะท้อนผ่านระดับความเชือ่มัน่ในภาคบรกิารซึง่อยูท่ี ่+19 ในเดือนสงิหาคม ลดลง 4 จดุ จากเดือนกรกฎาคม และเป็นการลดลง

เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลส�ารวจของรอยเตอร์ที่ส�ารวจความเห็นบริษัทขนาดใหญ่ 400 แห่ง 

ระหว่างวนัที ่4 - 18 สิงหาคม ซึง่มบีรษิทั 281 แห่ง ตอบผลส�ารวจกลบัมาให้ความเหน็ว่าเศรษฐกิจตกต�า่มากทีสุ่ดนบัตัง้แต่เกิด

ภัยพิบัติในเดือนมีนาคม 2554 สะท้อนว่าผลจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กระทบกับกิจการในประเทศ อาทิเช่น 

อสงัหารมิทรพัย์ ก่อสร้าง และค้าปลกี/ค้าส่ง อย่างมนียัส�าคัญ

 เศรษฐกจิจนี	แม้ว่าแนวโน้มจะดูดีในส่วนของภาคการผลติผ่าน Manufacturing PMI นบัตัง้แต่เดือนเมษายนทีผ่่านมา 

แต่ล่าสุด HSBC ประกาศ PMI Flash ภาคการผลติประจ�าเดือนสิงหาคม พลกิกลบัมาที ่50.3 จากท่ีเคยปิดได้ที ่51.7 ในเดือน

ก่อนหน้า ขณะทีดั่ชนภีาคบรกิารยงัคงชะลอตวัลงต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ดัชนเีศรษฐกิจอืน่ของเดือนกรกฎาคมนัน้ มกีารชะลอตวัลง 

เช่น การผลติภาคอตุสาหกรรม (ขยายตวั 9.0% (YoY) จากท่ีขยายตวั 9.2% (YoY) ในเดือนมถินุายน และการค้าปลกีขยายตวั 

12.2% (YoY) จากท่ีขยายตวั 12.4% (YoY) ในเดือนมถินุายน) สะท้อนกิจกรรมภายในประเทศท่ีขยายตวัลกัษณะ Sideway จาก
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ปัจจยัด้านฤดูกาลและตลาดในประเทศท่ีค่อนข้างนิง่ เป็นสัญญาณท่ีเริม่ท�าให้เกิดความกงัวลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศของจนี 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจนีส�าหรบัท้ังปี 2557 นี ้น่าจะขยายตวัท่ี 7.4% และ 7.2% ในปี 2558

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย

 GDP ไทยในไตรมาส 2/2557 เตบิโตที ่0.4% (YoY) ดีขึน้จากทีห่ดตวั 0.5% (YoY) ในไตรมาสท่ีผ่านมา โดยเป็นการ

ขยายตวัดีกว่าทีค่าดไว้ ท้ังนี ้ เมือ่เทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่าเศรษฐกิจขยายตวัอยูท่ี ่ 0.9% (QoQ) เมือ่เทียบกับไตรมาส 

1/2557 ซึง่หดตวั 1.9% (QoQ) 

 GDP ไตรมาส 2/2557 นัน้ ได้รบัการผลกัดันจากฝ่ังการบรโิภค (+0.5% (YoY)) จากท่ีหดต้ว 1.9% (YoY) ในไตรมาส

ก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกไทยยังคงหดตัวลงต่อเนื่องท่ี 0.7% (YoY) จากท่ีหดตัว 0.5% (YoY) ในไตรมาส 1 แรงผลักดัน

ส่วนใหญ่จากไตรมาสนีเ้ป็นผลสบืเนือ่งมาจากสองส่วนหลกัคือ 1) การพลกิกลบัมาขยายตวัของการบรโิภคโดยเฉพาะในฝ่ังเอกชน 

และ 2) ผลจากการส่งออกสทุธจิากการน�าเข้าท่ีหดตวัลงมากกว่าเดิม แต่ยงัไม่สามารถวางใจได้นกั เนือ่งจากการส่งออกอนัเป็น

แรงขบัเคลือ่นหลกัของเศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถกลบัมาเดินเครือ่งได้เตม็แรงสบู

 นบัเป็นความท้าทายส�าคญัส�าหรบัเป้าหมายเศรษฐกิจไทยปี 2557 ทีก่�าหนดไว้โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

ในกรอบ 1.5-2.5% ซึง่หมายความว่าส�าหรบัอกีสองไตรมาสทีเ่หลอืของปี อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะต้องโตเฉลีย่ในกรอบ 

3.1-5.1% (YoY) ในการนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาให้ความเหน็ว่า ภายหลงัจากสถานการณ์การเมอืงคลีค่ลาย

มากขึน้ น่าจะช่วยฟ้ืนคนืความเชือ่มัน่ให้กับนกัลงทนุและอปุสงค์ภายในประเทศ จะสามารถช่วยผลกัดันเศรษฐกจิในช่วงหลงั

ผ่านแรงซือ้และการลงทุนในประเทศได้ไม่ยากนกั

 มุมมองการลงทนุในหุน้ของกองทนุบัวหลวง

 ช่วงต้นเดือนสงิหาคมทีผ่่านมา ตลาดหุน้มกีารปรบัฐานระยะส้ันๆ หลงัจากทีดั่ชน ีSET Index ทยอยปรบัตวัขึน้มาตลอด

นบัตัง้แต่ คสช. ได้เข้ามาแก้ปัญหาความขดัแย้งทางการเมอืง และในท่ีสดุเราก็ได้นายกรฐัมนตรคีนท่ี 29 ท่ีไม่ใช่ใครอืน่ทีเ่หนอื

ความคาดหมาย คือ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา และมพีระบรมราชโองการประกาศแต่งตัง้คณะรฐัมนตรเีรยีบร้อยแล้วเมือ่วนัท่ี 

31 สงิหาคม ท่ีผ่านมา น่าจะเป็นปัจจยัทีช่่วยหนนุดัชนต่ีอไป ถ้ามกีารปรบัฐานของตลาดหุน้ไทยเกิดขึน้ การปรบัฐานนัน้ไม่น่าจะ

รนุแรง เนือ่งจากความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิไทยท่ีดีจะสร้างความมัน่ใจของนกัลงทนุ ถงึแม้ระดับ Valuation ของหุน้ไทยอาจจะ

ค่อนข้างตงึตวัส�าหรบัผลประกอบการคาดการณ์ปี 2557 แต่ด้วยโอกาสท่ีจะเหน็ความคบืหน้าในทางท่ีดีต่อเศรษฐกจิและผลประกอบ

การในอนาคต เชือ่ว่านกัลงทนุไม่น่าจะเปลีย่นมมุมองระยะยาวทีดี่ต่อหุน้ไทยเพยีงเพราะราคาหุน้ขึน้มาเรว็เกินไป  

 ส�าหรบัช่วงทีเ่หลอืของปี	2557	เราเช่ือว่าหุน้ไทยจะค่อยๆ	ปรบัตัวดขีึน้	ในลกัษณะ	Sideways	up	โดยอาจจะมี

ความผันผวนบ่อยครั้ง	และอาจจะ	‘มีความหนืด’	มากขึ้น	ซึ่งก็คือ	การปรับขึ้นของดัชนีตลาดจะไม่มากนัก	และไม่

ต่อเนือ่งหลายวัน	 ซึง่เป็นลกัษณะของการปรบัฐานรปูแบบหนึง่ในกรอบเวลาทีก่ว้างขึน้	 ซึง่การปรบัฐานนีจ้ะช่วยเพ่ิม

เสถยีรภาพของแนวโน้มขาขึน้ในรอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะมปีระเด็นความกงัวลใหม่ๆ ทีส่่งให้ตลาดหุน้ปรบัตวัลดลง 

น่าจะเป็นปัจจัยจากต่างประเทศมากกว่าปัจจัยในประเทศ (เช่น การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ หรือปัญหาความขัดแย้ง
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ในภมูภิาคต่างๆ ทีร่นุแรงขึน้) ซึง่เราคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะมเีหตกุารณ์น่ากังวลเกดิขึน้เมือ่ไร ท่านนกัลงทนุจงึควร

มองไปยงัพืน้ฐานในอนาคตระยะยาว และตระหนกัอยูเ่สมอว่า เหตกุารณ์ท่ีท�าให้เกิดความกังวลนัน้มกัจะไม่อยูน่าน และในช่วง

ทีเ่หลอืของปีนีไ้ม่น่าจะมเีรือ่งอะไรน่ากังวลไปกว่าเหตกุารณ์ความไม่สงบเมือ่ช่วงต้นปีแล้ว

 ในเดือนสิงหาคม ปริมาณการซื้อ-ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินั้นไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางตลาดอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยมทีัง้การซือ้และขายสทุธสิลบักัน และเป็นมลูค่าไม่มาก (น้อยกว่า 1 พนัล้านบาทในแต่ละวนั) แต่เราเชือ่ว่า เมือ่ความชดัเจน

ของนโยบายการปฏริปูของรฐับาลใหม่มมีากขึน้ นกัลงทุนต่างชาตจิะให้ความสนใจหุน้ไทยเพิม่ขึน้ เพราะนกัลงทุนต่างประเทศนัน้

จะค่อนข้างกงัวลกับความไม่ชดัเจนของนโยบายการเมอืงมาก  จงึเชือ่ว่ามโีอกาสท่ีนกัลงทุนต่างชาตทิีม่องการลงทุนระยะยาว

จะกลบัมาซือ้หุน้ไทยได้อกี หลงัจากรฐับาลรกัษาการใหม่เริม่ทยอยเดินหน้าปฏบิตันิโยบายต่างๆ ให้เกิดผลจรงิในอนาคต

 ส�าหรับการลงทุน ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 มีมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2557 เท่ากับ 330.38 ล้านบาท หรอื 27.1767 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิงาน

ย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 17.07

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 ซึง่จดัการ

โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่16 

กันยายน พ.ศ. 2557 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

ปัจจยั 4 เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	30	พ.ค.	57

ถึง	29	ส.ค.	57*

6	เดือน
ตั้งแต่	28	ก.พ.	57

ถึง	29	ส.ค.	57*

1	ปี
ตั้งแต่	30	ส.ค.	56

ถึง	29	ส.ค.	57*

3	ปี
ตั้งแต่	26	ส.ค.	54

ถึง	29	ส.ค.	57*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 25.6365 23.5892 22.4097 15.4349

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย	4 7.72 17.07 23.23 78.92

เกณฑ์มาตรฐาน*** 10.31 17.83 20.65 50.56

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

	 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วนัที	่16	กันยายน	2557

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 342,756,008.85 103.75

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พาณิชย์

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 7,334,250.00 2.22

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 15,035,300.00 4.55

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 28,004,550.00 8.48

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 17,624,963.70 5.33

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 8,346,054.20 2.53

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 9,875,280.00 2.99

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 11,437,400.00 3.46

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 6,211,570.00 1.88

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 23,670,000.00 7.16

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 12,800,000.00 3.87

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - 28,685,025.00 8.68

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 5,736,875.00 1.74

บริษัท ไทยเทพรส จ�ากัด (มหาชน) - 1,409,800.00 0.43

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 10,081,500.00 3.05
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน) 6,214,860.00 1.88

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) - 8,364,930.00 2.53

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) - 19,940,400.00 6.04

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 10,785,500.00 3.26

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน) 13,092,520.00 3.96

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 4,773,600.00 1.44

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 5,971,616.00 1.81

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 5,741,216.00 1.74

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 6,402,928.00 1.94

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 3,952,340.00 1.20

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย - 34,887,257.74 10.56

เงินฝากธนาคาร - 36,376,273.21 11.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 330,379,883.37

มูลค่าหน่วยลงทุน 27.1767
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด ได้แก่ 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2556

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	29	สิงหาคม	2557*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 24.92 8.33

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

10.34 3.45

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน
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	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	16	กนัยายน	2557

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/12/14 - 10,000,000.00 9,953,467.54

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/11/14 - 5,000,000.00 4,980,538.89

3. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/10/14 - 20,000,000.00 19,953,251.31

4. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - - - 23,352,030.79

5. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - - - 7,536,619.13

6. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - - - 5,487,623.29

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหน้ี

AAA เป็นอนัดับท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล

ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 295,224,811.88 บาท) 306,379,735.64

เงินฝากธนาคาร 36,313,107.52

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 4,851,688.72

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 63,165.69

รวมสินทรัพย์ 347,607,697.57

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 16,886,447.65

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 341,366.55

รวมหนี้สิน 17,227,814.20

สินทรัพย์สุทธิ 330,379,883.37

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 121,567,072.85

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล (188,414,842.73)

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 397,227,653.25

สินทรัพย์สุทธิ 330,379,883.37

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 27.1767

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12,156,707.2850
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(88.61%)

พาณิชย์

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 266,700.00 7,334,250.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 319,900.00 15,035,300.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 625,800.00 28,004,550.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,267,983.00 17,624,963.70

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 826,342.00 8,346,054.20

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 536,700.00 9,875,280.00

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) 215,800.00 11,437,400.00

97,657,797.90

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 978,200.00 6,211,570.00

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 52,600.00 23,670,000.00

29,881,570.00

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 409,600.00 12,800,000.00

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 476,100.00 28,685,025.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 167,500.00 5,736,875.00

บริษัท ไทยเทพรส จ�ากัด (มหาชน) 53,200.00 1,409,800.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 143,000.00 10,081,500.00

58,713,200.00

การแพทย์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน) 609,300.00 6,214,860.00

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด(มหาชน) 457,100.00 8,364,930.00

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) 1,146,000.00 19,940,400.00

34,520,190.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 233,200.00 10,785,500.00

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 1,423,100.00 13,092,520.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 459,000.00 4,773,600.00

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 1,408,400.00 5,971,616.00

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 3,879,200.00 5,741,216.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1,633,400.00 6,402,928.00

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 362,600.00 3,952,340.00

50,719,720.00

รวมหุ้นสามัญ 271,492,477.90
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ก�าหนด เงินต้น (บาท)

พันธบัตร	(11.39%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที่ 34/91/57 27/11/14 5,000,000.00 4,980,538.89

งวดที่ 23/182/57 11/12/14 10,000,000.00 9,953,467.54

งวดที่ 4/364/56 30/10/14 20,000,000.00 19,953,251.31

รวมพันธบัตร 34,887,257.74

รวมเงินลงทุน 306,379,735.64
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	16	กันยายน	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 3,019,106.49

รายได้ดอกเบี้ย 213,989.57

รวมรายได้ 3,233,096.06

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,564,703.01

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 31,294.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 125,176.15

ค่าใช้จ่ายอื่น 207,650.42

รวมค่าใช้จ่าย 1,928,823.66

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ 1,304,272.40

รายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,340,456.38

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,175,679.59

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 14,516,135.97

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 15,820,408.37
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	16	กันยายน	2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1,462.34 0.77

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 29.25 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 116.99 0.06

ค่าโฆษณา (Advertising Expense) 64.38 0.03

ค่าจัดท�าแบบฟอร์ม (Form Printing Expense) 40.02 0.02

ค่าจัดท�าหนังสือชี้ชวน (Prospectus Expense) 31.76 0.02

ค่าสอบบัญชี (Auditing Fee) 28.82 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 32.48 0.02

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 1,806.04 0.95

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2557	ถึงวันที่	16	กันยายน	2557

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 17.5

2 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 12.4

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 12.3

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 11.0

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 10.6

6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 8.5

7 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 7.4

8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 7.1

9 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 4.7

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 3.8

11 อื่นๆ 4.7

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 733,960.87 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	16	กันยายน	2557

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 23 กันยายน 2557



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


