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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อแนวโน้มและปัจจยัท่ีมผีลต่อราคาทองค�า ดังต่อไปนี้

 ในปี 2558 มีโอกาสท่ีธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของยุโรปและ

ญีปุ่น่ยงัคงเปราะบางและต้องการมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ท�าให้แนวโน้มค่าเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัในอนาคตอาจแขง็ค่าขึน้

เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลยูโรและเยน ส่งผลท�าให้ราคาทองค�าในปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปี 2558 มีแนวโน้มจะลดลงจากระดับ

ปัจจบุนัได้อกีมากพอสมควร ในขณะทีส่ถานการณ์ความไม่สงบในยเูครนและอริกัยงัไม่ได้เป็นปัจจยัหนนุราคาทองค�าเท่าไรนกั

 การถือครองทองค�าแท่งของกองทุน SPDR Gold Trust ณ สิ้นเดือนตุลาคม อยู่ที่ 741.20 ตัน นับเป็นระดับต�่าที่สุด

นบัตัง้แต่เดือนธนัวาคมปี 2551 และต�า่กว่าทีต้่นปีท่ี 794 ตนั ส่วนราคาทองค�าในตลาด Spot ณ ส้ินเดือนตลุาคม ได้ลดลงจากจดุ

สงูสดุในเดือนมนีาคม มาอยูใ่นระดับท่ีใกล้เคยีงกับต้นปีที ่USD 1,200 ต่อออนซ์ 

 ทางด้านอปุทานนัน้ จนีได้ค้นพบแหล่งแร่ทองค�าขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ ทางตะวนัตกของซนิเจยีง ส่วนอหิร่านได้

เปิดโรงงานถลงุแร่ทองแห่งใหม่ในจงัหวดัอาเซอร์ไบจนัตะวนัตก และคาดว่าจะเพิม่ผลผลติทองค�าได้เป็นสองเท่าในเรว็ๆ นี้

 ส่วนด้านอุปสงค์ ความต้องการทองค�าของจีนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม จีนมีความ

พยายามเพิ่มปริมาณการซื้อขายทองค�า โดยการเปิดตลาดซื้อขายทองค�าในปีนี้ และเชื่อมโยงกับตลาดค้าทองค�าในฮ่องกง 

ส่วนชาวอนิเดียยงัคงมคีวามต้องการทองค�ามากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลดวิาล ีด้านธนาคารกลางทีย่งัคงเป็นผูซ้ือ้ทองค�า

รายใหญ่ ได้แก่ รสัเซยี และกลุม่ประเทศอสิระท่ีแยกตวัออกมาจากสหภาพโซเวยีต 

 อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 - 6 ปีข้างหน้า ความต้องการทองค�าที่มาจากตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งจีนและอินเดีย โดยเฉพาะ

ครวัเรอืนในระดับชนชัน้กลาง คาดว่าจะปรบัเพิม่ขึน้ 60% จนถงึปี 2563 ซึง่อาจเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค�าได้ในระยะยาว 

 ราคาทองค�าในประเทศอาจเคลือ่นไหวอย่างผนัผวนในด้านท่ีลดลงตามราคาทองค�าโลกในกรอบ 17,000 - 20,000 บาท

ต่อบาททองค�า แต่ค่าเงนิสกลุบาทของไทยเมือ่เทยีบกบัค่าเงนิสกุลดอลลาร์มแีนวโน้มอ่อนตวัตามค่าเงนิสกุลอืน่ๆ ท�าให้ชะลอ

การลดลงของราคาทองค�าได้บ้าง ท้ังนี ้ราคารบัซือ้ถวัเฉลีย่ของสมาคมค้าทองค�าได้ปรบัลดจาก 19,325 บาทในเดือนมกราคม 

ลงมาอยูท่ี ่18,462.55 บาท 

 กล่าวโดยสรปุ ด้านปัจจยัพืน้ฐานความต้องการทองค�าอาจเป็นแรงสนบัสนนุการให้ราคาทองค�าปรบัขึน้ได้ในระยะยาว 

ส่วนในระยะสัน้ยงัคงมแีรงซือ้กลบัเมือ่ราคาอ่อนตวัลง แต่แนวโน้มราคาทองค�าในช่วง 1 - 2 ปียงัไม่ดนีกั การซือ้สะสมในระยะยาว

น่าจะอยูใ่นระดับราคา USD 900 - 1,150 ต่อออนซ์ หรอื 16,500 - 18,000 บาทต่อบาททองค�า ทัง้นี ้เรายงัคงเหน็ว่าการลงทุน

ในทองค�าควรมไีว้บ้างเพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งและลดความผนัผวนจากเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด
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 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัที ่29 ตลุาคม 2557 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลด์เพือ่การเลีย้งชพี 

มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัที ่29 ตลุาคม 2557 เท่ากับ 1,030.48 ล้านบาท หรอื 9.6725 บาทต่อหน่วยลงทุน

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง



3

BGOLDRMF

ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงโกลด์เพือ่การเลีย้งชพี 

ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถงึวนัที่ 

29 ตลุาคม พ.ศ. 2557 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

โกลด์เพือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2557

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	25	ก.ค.	57

ถึง	31	ต.ค.	57*

6	เดือน
ตั้งแต่	25	เม.ย.	57

ถึง	31	ต.ค.	57*

1	ปี
ตั้งแต่	25	ต.ค.	56

ถึง	31	ต.ค.	57*

3	ปี
ตั้งแต่	28	ต.ค.	54

ถึง	31	ต.ค.	57*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 9.9983 10.1763 10.2421 13.2954

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์	

เพื่อการเลี้ยงชีพ
-6.72 -8.35 -8.94 -29.85

เกณฑ์มาตรฐาน*** -8.13 -9.88 -9.65 -28.72

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 * วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 **	 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	London	PM	Fix	Index
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ข้อมูลการลงทนุ	และผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust 

ช่ือกองทนุ	 : SPDR Gold Trust 

วันทีจ่ดัต้ังกองทนุ	 : 12 พฤศจกิายน 2547 

ประเภทโครงการ	 : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นวิยอร์ก ญีปุ่น่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ 

นโยบายการลงทนุ	 :	 มนีโยบายทีมุ่ง่เน้นการลงทนุในทองค�าแท่ง เพือ่สร้างผลตอบแทนของกองทุนหลงัหกั

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผล

ตอบแทนของราคาทองค�า 

อายุโครงการ	 : ไม่ก�าหนด 

ผูด้แูลผลประโยชน์	 : The Bank of New York 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทนุ	 : HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing	Agent	 : State Street Global Market LLC 

Sponsor	 :	 World Gold Trust Services, LLC ท่ีถอืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็น

องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

1. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.02  

(ไม่ต�่ากว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ 

และไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี)

2. ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.10

3. ค่าธรรมเนียม Marketing Agent 0.15

4. ค่าธรรมเนียม Sponsor 0.15

5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

*	 กองทนุจะก�าหนดค่าบรหิารจดัการไว้ท่ีร้อยละ	0.40	ต่อปี	เป็นเวลา	7	ปี	(วนัเริม่จดัตัง้กองทนุ	12	พฤศจกิายน	2547)	หรอืจนกว่าจะยกเลกิสญัญากับ	

Marketing	Agent	หากในเดือนใดค่าบรหิารจัดการของกองทุนสูงกว่าร้อยละ	0.40	ต่อปี	Sponsor	และ	Marketing	Agent	จะลดค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บ

จากกองทนุ	เพือ่ท�าให้ค่าใช้จ่ายของกองทนุเท่ากับร้อยละ	0.40	ต่อปี	อย่างไรกต็าม	ค่าใช้จ่ายของกองทุนมโีอกาสทีจ่ะมากกว่าร้อยละ	0.40	ต่อปี	

ก็ได้	ถ้ากองทุนมีค่าใช้จ่ายใดๆ	จนท�าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนท้ังหมดเกินกว่าร้อยละ	0.70	ต่อปี	 เนื่องจากกองทุนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย

ของSponsor	และ	Marketing	Agent	รวมท้ังหมดได้ไม่เกินร้อยละ	0.30	ต่อปี	

แหล่งทีม่าของข้อมูล	:	หนงัสือชีช้วนกอง	SPDR	Gold	Trust	(https://www.spdrs.com/library-content/public/SPDR_GOLD%20TRUST_PRO-

SPECTUS.pdf)
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ผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust
This fund started trading on November 18 2004.

NAV	per	GLD	Share

Cumulative	* Trust Gold	Price	

(London	PM	Fix)

Year to date * †   3.421919% -3.34%

1 month -4.329762% -4.30%

3 months -9.509688% -9.41%

6 months -9.828653% -9.64%

1 year -12.419272% -12.07%

5 years § +1.874400% +2.28%

Since inception (to month end) § +9.779497% +10.22%

* All figures are to month end [31 October 2014] unless otherwise indicated. Year to date for the Trust begins December 31 2013 and 
for Gold PM Fix begins December 31 2013.

† Updated between 9.15 pm and 9.45 pm UK
§ Returns are annualized.

GLD	Share	Price	at	Close

Cumulative	**	†† Trust Gold	Spot	Price	

(Mid	Point)

Year to date ** ‡ -3.02% -2.97%

1 month -3.05% -3.27%

3 months -8.70% -8.88%

6 months -9.31% -9.26%

1 year -11.81% -11.41%

5 years § +1.91% +2.34%

Since inception (to month end) § +9.71% +10.31%

** All figures are to month end [31 October 2014] unless otherwise indicated.
†† Year to date begins December 31 2013. Gold Spot Price taken as at 16.30 (NYT) note the price may differ from the London PM fix of 

the same day.
‡ Updated between 9.15 pm and 9.45 pm UK
§ Returns are annualized.
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วนัที	่29	ตุลาคม	2557

รายละเอียดการลงทุน
มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 1,005,810,697.76 97.61

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

SPDR GOLD TRUST (SINGAPORE) 1,005,810,697.76 97.61

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 27,475,456.60 2.67

เงินฝากธนาคาร 27,475,456.60 2.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,030,482,626.38

มูลค่าหน่วยลงทุน 9.6725
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

20.51 2.06

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	29	ตลุาคม	2557

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - - - 24,512,950.17

2. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - - - 1,477,679.38

3. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - - - 1,484,827.05

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	29	ตุลาคม	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,207,542,272.06 บาท) 1,005,810,697.76

เงินฝากธนาคาร 27,279,738.86

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 195,717.75

สินทรัพย์อื่น 117,619.83

รวมสินทรัพย์ 1,033,403,774.20

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 2,362,834.96

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 558,312.86

รวมหนี้สิน 2,921,147.82

สินทรัพย์สุทธิ 1,030,482,626.38

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,065,369,772.17

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 192,091,644.72

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน (226,978,790.51)

รวมก�าไร (34,887,145.79)

สินทรัพย์สุทธิ 1,030,482,626.38

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.6725

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 106,536,977.2175
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	

(บาท)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทุนรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust 262,130 1,005,810,697.76

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 1,005,810,697.76
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	29	ตุลาคม	2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้ดอกเบี้ย 312,711.39

รวมรายได้จากการลงทุน 312,711.39

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,821,475.60

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 169,288.57

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 282,147.58

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 644,818.20

รวมค่าใช้จ่าย 3,917,729.95

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,605,018.56)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (51,970,984.96)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,955,247.33

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น (48,015,737.63)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (51,620,756.19)
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	29	ตุลาคม	2557

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,636.89 0.25

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 158.21 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 263.69 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 611.90 0.06

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 3,670.69 0.35

	 *	 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

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึงวันที่	29	ตุลาคม	2557

 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพืิ่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพยีงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มกีารซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารแห่งทุน และไม่มค่ีานายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 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 ยูโอบี เคย์เฮียน

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 11 พฤศจิกายน 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


