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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อแนวโน้มและปัจจยัท่ีมผีลต่อราคาทองค�า ดังต่อไปนี้

 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ราคาทองค�ายังอยู่ในช่วงขาลง โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้นักลงทุนเทขายทองค�าในฐานะที่

เป็นสินทรัพย์ท่ีปลอดภัยออกมา เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ได้แก่ จ�านวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน หรือ

ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เป็นต้น ท�าให้ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าจะมีปัจจัยสงครามในซีเรียรวมถึงบริเวณโดยรอบ และการก่อการร้ายในฝรั่งเศสท่ีเข้ามาเป็นระยะ

แต่ก็ไม่สามารถท�าให้ราคาทองค�าฟื้นตัวได้ เนื่องจากตลาดมองว่าเป็นปัจจัยระยะส้ัน นอกจากนี้ กองทุนทองค�าขนาดใหญ่ 

SPDR Gold Shares ได้ลดการถือครองทองค�าแท่งลดลงจาก 709 ตัน ในตอนต้นปี ลงสู่ระดับ 655 ตัน ในช่วงส้ินเดือน

พฤศจกิายน 2558 ซึง่เป็นระดับต�า่ท่ีสดุนบัแต่ต้นปี ราคาทองค�าโลกได้ปรบัตวัลดลงในรอบนีม้รีะยะเวลานานถงึ 4 ปี นบัตัง้แต่

ปี 2554 

 ในช่วงที่ราคาทองค�าโลกลดลงนี้ ท�าให้อุปสงค์โดยรวมของทองค�าทั่วโลกพุ่งขึ้นแตะระดับ 1,121 ตัน ในไตรมาส 3 

เพิม่ขึน้ 8% เมือ่เทียบรายปี และเป็นระดับทีสู่งท่ีสดุนบัตัง้แต่ไตรมาส 2 ของปี 2556 เนือ่งจากมคีวามต้องการซือ้ทองค�าเพือ่เป็น

เครื่องประดับและเพื่อการลงทุน สูงขึ้น 6% และ 27% ตามล�าดับ ความต้องการทองค�าจากประเทศผู้บริโภคทองค�ารายใหญ่

ของโลก ได้แก่ อนิเดีย จนี และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง ล้วนแต่ปรบัเพิม่ขึน้ โดยอนิเดียเพิม่ขึน้ 13% จนีเพิม่ขึน้ 13% และ

ตะวนัออกกลางเพิม่ขึน้ 10% 

 ด้านความต้องการทองค�าของธนาคารกลางนัน้ จนีได้เพิม่ปรมิาณทองค�าส�ารองขึน้ 15 ตนั อยูท่ี่ 1,702 ตนั ณ สิน้เดือน 

กันยายน รสัเซยีและคาซคัสถานมทีองค�าส�ารองเพิม่ขึน้เป็นเดือนท่ี 7 ตดิต่อกันในเดือนกันยายน โดยเพิม่ขึน้ 34.5 ตนั สูร่ะดับ 

1,352 ตนั และเพิม่ขึน้ 3.2 ตนั สูร่ะดับ 213.5 ตนั ตามล�าดับ 

 การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ จะเป็นปัจจยัทีก่ดดันให้ราคาทองค�าลดลงได้ในปี 2559 

แต่หลงัจากทีก่ารปรบัขึน้ดอกเบีย้ได้เกิดขึน้ คาดว่าความกงัวลจากปัจจยัดงักล่าวจะลดลง และมโีอกาสทีร่าคาทองค�าจะฟ้ืนตวั

กลบัมาได้บ้าง 

 กล่าวโดยสรุป ราคาทองค�ายังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางสหรฐัฯ รวมทัง้การแขง็ค่าของเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ แต่ได้ผลของค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าช่วยชะลอการลดลงของราคา

ทองค�าในประเทศได้บ้าง ด้านความต้องการบริโภคทองค�าในช่วงที่ราคาลดลงมามากยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางของจีน รัสเซีย

และกลุม่ประเทศทีเ่คยอยูใ่นรสัเซยีเก่ายงัคงซือ้ลงทุน ซึง่หากระดับราคาทองค�าโลกลดลงสูร่ะดับ 1,000 - 1,050 ดอลล่าร์สหรฐั

ต่อออนซ์ ในปีนีถ้งึปีหน้าจะเป็นโอกาสท่ีดีในการทยอยเกบ็ลงทนุ 
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 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัที ่29 ตลุาคม 2558 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลด์เพือ่การเลีย้งชพี 

มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2558 เท่ากับ 1,037.15 ล้านบาท หรอื 9.8694 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.56

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวงโกลด์เพือ่การเลีย้งชพี 

ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถงึวนัที่ 

29 ตลุาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง

โกลด์เพือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	31	ก.ค.	58

ถึง	30	ต.ค.	58*

6	เดือน
ตั้งแต่	24	เม.ย.	58

ถึง	30	ต.ค.	58*

1	ปี
ตั้งแต่	31	ต.ค.	57

ถึง	30	ต.ค.	58*

3	ปี
ตั้งแต่	26	ต.ค.	55

ถึง	30	ต.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	29	ต.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่19	พ.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 9.1640 9.3482 9.3261 12.9905 10.2560 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวงโกลด์	

เพ่ือการเลีย้งชีพ
6.67 4.56 4.81 -24.75 -4.69 -2.25

เกณฑ์มาตรฐาน*** 4.99 5.62 7.30 -22.89 0.70 2.97

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 * วนัศกุร์สดุท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	LBMA	Gold	Price	PM	Index
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ข้อมูลการลงทนุ	ผลการด�าเนนิงาน	และความผนัผวนของผลการด�าเนนิงาน	

ของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust 

ช่ือกองทนุ	 : SPDR Gold Trust 

วันทีจ่ดัต้ังกองทนุ	 : 12 พฤศจกิายน 2547 

ประเภทโครงการ	 : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นวิยอร์ก ญีปุ่น่ ฮ่องกง และสงิคโปร์ 

นโยบายการลงทนุ	 :	 มีนโยบายที่มุ ่งเน้นการลงทุนในทองค�าแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน

หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของราคาทองค�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 ทีถ่อืหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็น

องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด์

ลกัษณะของทองค�าแท่งทีก่องทนุหลกัลงทนุ	

(ก) ทองค�าแท่งต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค�าในระดับสากล 

โดยการรบัรองดังกล่าวอาจรบัรองท่ีทองค�าแท่งหรอืทีผู่ผ้ลติทองค�าแท่งก็ได้ 

(ข) ในการรบัรองคณุสมบตัขิองทองค�าแท่ง จะกระท�าโดยหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมในระดับ

สากล คือ The London Bullion Market Association (“LBMA”) 

(ค) มรีาคาเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยผูล้งทุนสามารถตรวจสอบราคาทองค�าแท่ง London A.M./ P.M. Fix ท่ีเวบ็ไซต์ 

www.thebulliondesk.com
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ผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust

ผลการด�าเนินงาน

(ณ	วันที่	31	ต.ค.	58)

Annualized ตั้งแต่จัดตั้ง

(18	พ.ย.	47*)
1	ปี 3	ปี 5	ปี 10	ปี

NAV	(%) -2.27 -13.09 -3.62 8.83 8.62

LBMA	Gold	Price	PM	(%) -1.88 -12.73 -3.24 9.26 9.05

* วันที่กองทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ความผนัผวนของผลการด�าเนนิงานของกองทนุ	SPDR	Gold	Trust

Volatility	

(Annualized)

Tracking	Error	

(Annualized)

NAV	(%) 14.1931 0.8082

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วนัที	่29	ตุลาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 	1,009,692,486.62	 	97.35	

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

SPDR GOLD TRUST (SINGAPORE)  1,009,692,486.62  97.35 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 28,739,874.06 2.77

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 14,816,505.61 1.43

อันดับความน่าเชื่อถือ AA 13,923,368.45 1.34

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,037,145,096.60

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 9.8694
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

14.82 1.44

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	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 14,816,505.61

2. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  1,988,939.22 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  11,934,429.23 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

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	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,170,728,559.96 บาท) 1,009,692,486.62

เงินฝากธนาคาร 28,661,917.24

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 77,956.82

รวมสินทรัพย์ 1,038,432,360.68

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 742,735.11

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 544,528.97

รวมหนี้สิน 1,287,264.08

สินทรัพย์สุทธิ 1,037,145,096.60

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 1,050,863,871.72

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 189,707,687.98

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน (203,426,463.10)

รวมก�าไรสะสม (13,718,775.12)

สินทรัพย์สุทธิ 1,037,145,096.60

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.8694

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 105,086,387.1718
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย 	ราคายุติธรรม	
(บาท)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

กองทุนรวมอีทีเอฟ

SPDR Gold Trust 255,630 1,009,692,486.62

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 1,009,692,486.62
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	29	ตุลาคม	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้ดอกเบี้ย 117,213.93

รวมรายได้จากการลงทุน 117,213.93

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,772,865.90

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 166,371.86

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 277,286.66

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 496,314.59

รวมค่าใช้จ่าย 3,712,839.01

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (3,595,625.08)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (25,231,555.85)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (146,604,059.60)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 208,437,016.53

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 36,601,401.08

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 33,005,776.00
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2558	ถึงวันที่	29	ตุลาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,591.46 0.25

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 155.49 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 259.15 0.02

ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 145.12 0.01

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 324.57 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 3,475.79 0.33

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ : 	กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตรา

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2558	ถึงวันที่	29	ตุลาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2558	ถึงวันที่	29	ตุลาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทนุเปิดบวัหลวงโกลด์เพืิอ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน ซึง่เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน

รวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดียว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มค่ีานายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

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)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	29	ตุลาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

เอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2558



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


