Press Release
บัวหลวงปจจัย 4 จายปนผลตอเนื่องอีก 1.50 บาทตอหนวย วันนี้ (30 มี.ค.60)
กองทุนบัวหลวง ประกาศจายปนผลกองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 อีก 1.50 บาทตอหนวยลงทุน วันนี้ (30 มีนาคม 2560) รวมปนผลที่จาย
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง รวมเปนเงิน 5.25 บาทตอหนวยลงทุน ตั้งแตเปลี่ยนนโยบายกองทุนเปนการลงทุนในหุนที่เกี่ยวของกับปจจัย 4 ไดแก อาหาร
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค ตามเทรนดใหม การใชชีวิตดี “กินดี อยูดี ดูดี สุขภาพดี”
นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา ประธานเจาหนาที่บริหารและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปดเผยวา กองทุนเปดบัวหลวง
ปจจัย 4 (BBASIC) ไดประกาศจายปนผลอีก 1.50 บาทตอหนวยลงทุน สำหรับ
ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตัง้ แตวนั ที่ 17 กันยายน 2559 - 16 มีนาคม
2560 ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนวันที่ 23 มีนาคม 2560 และกำหนดจาย
เงินปนผล วันนี้ (30 มีนาคม 2560) รวมเปนเงินปนผลทีจ่ า ยออกมาแลวทัง้ สิน้ 5.25 บาท
นับไดวา ตอบโจทยกลุม ผูล งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปนผล
ระหวางการลงทุนไดเปนอยางดี
กระแส Megatrends เชน การขยายตัวของสังคมเมืองสูห วั เมืองใหญ (Urbanization)
การขยายตัวของกลุม ชนชัน้ กลางทีม่ รี ายไดเพิม่ ขึน้ และการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของ
เทคโนโลยี Digitalization ไดสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจำวัน สินคาที่ดีมีคุณภาพ การบริการที่สะดวกรวดเร็ว เปนที่ตองการของ
ผูบริโภค เกิดเปนธุรกรรมการคาและบริการรูปแบบใหมผานชองทางออนไลน อีกทั้ง
ชองทางออนไลนกลายเปนชองทางการรับรูขอมูลที่มีอิทธิพลสูง ทำใหมีการถายเท
วัฒนธรรมตางๆ ไดทว่ั โลก เสือ้ ผา เครือ่ งแตงกายจะเปลีย่ นเปนสากลมากขึน้ จึงเปน
โอกาสของธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยสี่และการดำรงชีวิต ตามแนวคิด “กินดี
ดูดี อยูดี สุขภาพดี” ของกองทุนบัวหลวงปจจัย 4
BBASIC มีนโยบายเนนการลงทุนในหุน ของกลุม บริษทั ทีท่ ำธุรกิจเกีย่ วของกับปจจัย 4 ไดแก อาหาร ทีอ่ ยูอ าศัย เครือ่ งนุง หม และยารักษาโรค
(สุขภาพ) ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ โดยจะมุง เนนลงทุนในกลุม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม สินคาอุปโภคบริโภค กลุม กอสราง
อสังหาริมทรัพย และกลุมธุรกิจการบริการ ไดแก หมวดการแพทย และหมวดพาณิชย รวมกันเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุน BBASIC เหมาะสมสำหรับผูลงทุนที่มีความสนใจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกับปจจัย 4 ซึ่งไดรับประโยชนจากเทรนดใหมๆ ตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก ตองการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปเงินปนผลระหวางการลงทุนในระยะยาว โดยไมหวั่นไหวกับ
ความผันผวนในระยะสัน้ ผูส นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือขอรับหนังสือชีช้ วนสวนสรุปไดท่ี ธนาคารกรุงเทพ บริษทั หลักทรัพยบวั หลวง
และ บริษัทหลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพยเอเซีย พลัส และ บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) และกองทุนบัวหลวง
โทร.0-2674-6488 กด 8 หรือที่ www.bblam.co.th
ประวัติการจายปนผลของกองทุน BBASIC
ครั้งที่
ผลการดำเนินงานงวด
1
2
3
4
5

17 มี.ค. 57 - 16 ก.ย. 57
17 มี.ค. 58 - 16 ก.ย. 58
17 ก.ย. 58 - 16 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59 - 16 ก.ย. 59
17 ก.ย. 59 - 16 มี.ค. 60
รวม

อัตราเงินปนผล
(บาท/หนวย)
1.00
0.25
0.25
2.25
1.50
5.25

วันปดสมุดทะเบียน

วันจายเงินปนผล

14 ต.ค. 57
23 ก.ย. 58
23 มี.ค. 59
23 ก.ย. 59
23 มี.ค. 60

17 ต.ค. 57
30 ก.ย. 58
30 มี.ค. 59
30 ก.ย. 59
30 มี.ค. 60

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
คลิกดูขอมูล
กองทุนเปดบัวหลวงปจจัย 4 (BBASIC)

