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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

	 มุมมองภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 ตลอดเดือนมนีาคม - เมษายน 2558 ตลาดหุน้ไทยแกว่งตวัในช่วง 1,480 - 1,580 จดุ เนือ่งจากยงัขาดปัจจยัขบัเคลือ่น 

ในทางบวก โดยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัซบเซา ท้ังการบรโิภค การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออก ส่งสัญญาณหดตวัลงอกี 

เมื่อเทียบกับไม่ก่ีเดือนก่อนหน้า แม้ภาคการท่องเท่ียวจะขยายตัวได้ดี จากจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แต่ล�าพังอาศัยภาคการท่องเท่ียวนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้ ส่วนการเบิกจ่ายภาครัฐนั้นคาดว่าจะเห็น

ความคืบหน้าในครึง่ปีหลงั

 ส�าหรับปัจจัยต่างประเทศ ประเด็นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ อาจหวนกลับมากดดันตลาดอยู่เป็นระยะๆ แม้ประธาน

ธนาคารกลางสหรฐัฯ (FED) จะยงัรรีอทีจ่ะปรบัขึน้ดอกเบีย้ก็ตาม หลงัเศรษฐกิจสหรฐัฯ เริม่ชะลอตวั แต่โดยรวมนบัว่ายงัเป็น

ภาวะขยายตวั แต่ถ้าหากประธาน FED เริม่เปลีย่นท่าท ี ก็อาจกลายเป็นปัจจยัลบกดดันตลาดได้ นอกจากนี ้ ในครึง่หลงัของ

เดือนเมษายน ตลาดหุน้ในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทีม่กีารปรบัตวัขึน้ในช่วงก่อนหน้า ไม่ว่าทางฝ่ังอเมรกิา ยโุรป หรอื

เอเชยี เริ่มเห็นโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงบ้าง ส่วนตลาดหุ้นประเทศกลุ่ม TIPs (ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ซึ่ง Side-ways 

มาได้ช่วงหนึง่แล้ว ก็หดตวัลงเช่นกัน เงือ่นไขต่างๆ ก�าลงัสร้างความเสีย่งและกดดันบรรยากาศการลงทนุของตลาดในระยะส้ัน 

 ถ้าเศรษฐกิจไทยยงัคงเตบิโตต�า่กว่าระดับปกตต่ิอไปเรือ่ยๆ (และน่าจะยงัไม่เหน็การฟ้ืนตวัได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2558) 

ตลาดหุน้ไทยจงึขาดแรงขบัเคลือ่นท้ังจากภายในและภายนอก และมโีอกาสมากขึน้ท่ีจะปรบัฐานได้ต่อเนือ่ง 

 ส�าหรบัผลประกอบการหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในไตรมาส 1 ปี 2558 นัน้ ค่อนข้างน่าผดิหวงั ปรมิาณหนี ้NPL ท่ีเพิม่ขึน้ 

แม้จะยงัไม่ถงึระดับท่ีน่าเป็นห่วง แต่ก็เป็นสาเหตทุีท่�าให้มลูค่าหุน้กลุม่ธนาคารพาณชิย์ต�า่ลงในช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ส�าหรบั

หุน้ในอตุสาหกรรมอืน่ท่ีเคยชะลอตวัมาตลอด เช่น ค้าปลกี ยานยนต์ เริม่มสีญัญาณทีฟ้ื่นตวัขึน้ ส�าหรบัในกลุม่หุน้ขนาดใหญ่นัน้ 

มเีพยีงหุน้กลุม่พลงังานซึง่ปรบัตวัขึน้ตามราคาน�า้มนัในตลาดโลก ทีพ่อจะช่วยเสรมิดัชน ีSET ได้บ้าง 

 SET Index ทีป่รบัตวัลงมาถงึระดับปัจจบุนั คดิเป็น P/E ปี 2558 ท่ี 15.1 เท่า (Bloomberg Consensus) ขณะทีต่ลาดหุน้

อนิโดนเีซยีอยูท่ี ่15.8 เท่า และตลาดหุน้ฟิลปิปินส์อยูท่ี่ 19.9 เท่า พจิารณาเฉพาะตลาดอนิโดนเีซยี ซึง่เคยม ีP/E สูงกว่าตลาดไทย

พอสมควร แต่หลังจากปรับลดลงมาค่อนข้างแรง ท�าให้ระดับมูลค่าของหุ้นไทยเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียไม่ได้มีส่วนลดมาก

เท่ากับช่วง 2 - 3 เดือนก่อนหน้า ในขณะทีอ่นิโดนเีซยีมอีตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจทีสู่งกว่าไทย ตลาดหุน้ไทยจงึไม่ได้มี

ความน่าสนใจมากกว่าเมือ่เทียบกับอนิโดนเีซยี หากประเมนิจากระดับราคาหุน้กับการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

 อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ี SET Index จะลดลงแรงจากระดับนี้ น่าจะมีโอกาสไม่มาก เพราะตลาดรับรู้ปัจจัยลบทาง

เศรษฐกิจไปแล้วในระดับหนึง่ อกีทัง้เศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้อ่อนแอถงึขัน้หดตวัแต่อย่างใด 
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 คาดการณ์ว่าตลาดหุน้ไทยจะยงัคงปรบัฐานช่วงส้ันๆ ในอกี 1 - 2 เดือนข้างหน้า แม้อาจฟ้ืนตวัขึน้ได้ แต่โอกาสทีจ่ะ

ปรบัขึน้อย่างต่อเนือ่งยงัเป็นไปได้ยาก ตราบเท่าทีไ่ม่มสีญัญาณว่าเศรษฐกิจฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตาม หากเกดิแรงขายจนตลาดปรบั

ตวัลงอย่างแรง โดยไม่ได้เกิดจากปัจจยัลบตวัใหม่ทีม่นียัส�าคัญ นกัลงทนุควรจบัจงัหวะเข้าซือ้สะสม เพือ่รอการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ

ในครึ่งปีหลัง ที่น่าจะเป็นผลจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมท้ังการลงทุนของภาครัฐ ที่ช่วยหนุนเสริมการลงทุนภาคเอกชน

ให้กระเตือ้งขึน้

 ส�าหรบัการลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558 กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัที ่30 มถินุายน 2558 เท่ากับ 6,266.61 ล้านบาท หรอื 9.8920 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหกเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.99

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวงสิรผิลบรรษทัภบิาล 

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

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด

บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	27	มี.ค.	58	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	26	ธ.ค.	57	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	27	มิ.ย.	57	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	29	มิ.ย.	55	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	25	มิ.ย.	53	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
ต้ังแต่	5	เม.ย.	55	

ถงึ	26	มิ.ย.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 9.9735 10.2504 10.9355 10.2369 - 10.0000

กองทุนเปิดบัวหลวง	

สิริผลบรรษัทภิบาล
0.36 0.99 4.89 42.97 - 46.36

เกณฑ์มาตรฐาน*** 3.03 2.81 1.48 10.50 - 5.18

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 ** มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง		ดัชนี	SET	High	Dividend	30	Index
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	ย้อนหลัง	3	ปี

รอบการจ่ายเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล

(บาท/หน่วย)

5 เมษายน - 30 มิถุนายน 2555 30 กรกฎาคม 2555 0.20

1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2555 3 ธันวาคม 2555 0.55

1 พฤศจิกายน 2555 - 31 มกราคม 2556 6 มีนาคม 2556 0.75

1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2556 5 มิถุนายน 2556 0.75

1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2556 3 ธันวาคม 2556 0.15

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 0.55

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2557 4 สิงหาคม 2557 0.60

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2557 3 พฤศจิกายน 2557 0.50

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 4 กุมภาพันธ์ 2558 0.35

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2558 12 พฤษภาคม 2558 0.08

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่ีพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น

หมายเหตุ	:	ทุกครั้งที่จ่ายเงินปันผล	มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจ�านวนเงินที่จ่ายปันผล
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่30	มิถุนายน	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	6,333,673,631.74	 101.07

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  53,457,000.00  0.85 

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  362,835,200.00  5.79 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  128,923,350.00  2.06 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  124,505,100.00  1.99 

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)  95,746,700.00  1.53 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  20,884,000.00  0.33 

พาณิชย์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  13,942,800.00  0.22 

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�าักด (มหาชน)  52,231,704.00  0.83 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)  630,604,000.00  10.06 

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  156,627,593.75  2.50 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  416,460,850.00  6.65 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) -  17,323,800.00  0.28 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  540,833,500.00  8.63 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  152,548,350.00  2.43 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)  111,903,900.00  1.79 

แฟชั่น

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)  53,312,270.00  0.85 

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  294,668,752.00  4.70 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  114,489,752.00  1.83 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)  44,007,880.00  0.70 

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  170,966,500.00  2.73 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  385,776,000.00  6.16 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  51,922,950.00  0.83 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  234,906,525.00  3.75 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  248,609,400.00  3.97 

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  144,255,800.00  2.30 

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  63,279,000.00  1.01 

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  102,033,694.00  1.63 
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  45,168,800.00  0.72 

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  45,046,780.00  0.72 

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  25,600,000.00  0.41 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  59,143,665.00  0.94 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  7,739,475.00  0.12 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  95,129,815.50  1.52 

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) -  98,499,100.00  1.57 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  403,233,000.00  6.43 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  1,518,984.00  0.02 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)

ธุรกิจขนาดกลาง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  59,846,429.76  0.96 

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย -  321,158,950.10 5.12
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA  140,963,138.87 2.25

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  243,569,122.76 3.89

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 6,266,613,776.38

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาท/หน่วยลงทุน) 9.8920

ค�าอธบิาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบยีนไทย จดัท�าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลกัเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฎิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกันต่อผูถ้อืหุน้ บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนท่ีปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบยีน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ท่ีเผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถงึ  ดี (Good)  

       หมายถงึ  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถงึ  ดีเลศิ (Excellent)
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 321.16 5.13

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

140.96 2.25

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	30	มถินุายน	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/07/15 - 100,000,000.00  101,588,939.00 

2.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 0707/15 - 10,000,000.00  9,997,621.94 

3.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/07/15 - 50,000,000.00  49,948,894.75 

4.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 31/07/15 - 20,000,000.00  19,975,208.85 

5.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/08/15 - 50,000,000.00  49,926,874.23 

6.พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/09/15 - 90,000,000.00  89,721,411.33 
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ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

7.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรงุเทพ - - AA - 18,909,109.04

8.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  140,963,138.87 

9.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  224,660,013.72 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่ทีสุ่ด มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ 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	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 6,105,102,166.19 บาท) 5,947,640,548.11

เงินฝากธนาคาร 383,469,013.09

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 4,890,562.39

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,564,070.54

รวมสินทรัพย์ 6,338,564,194.13

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9,399,018.58

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 62,551,399.17

รวมหนี้สิน 71,950,417.75

สินทรัพย์สุทธิ 6,266,613,776.38

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6,335,000,767.70

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 838,309,981.72

เงินปันผลจ่ายสะสม (1,283,510,130.62)

ก�าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด�าเนินงาน 376,813,157.58

สินทรัพย์สุทธิ 6,266,613,776.38

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 633,500,076.7691

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 9.8920
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

หุ้นสามัญ	(94.63%)

ยานยนต์	(0.90%)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 259,500.00 53,457,000.00

 53,457,000.00

ธนาคาร	(12.32%)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 2,038,400.00 362,835,200.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 3,657,400.00 128,923,350.00

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 7,281,000.00 124,505,100.00

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 2,879,600.00 95,746,700.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 454,000.00 20,884,000.00

732,894,350.00

พาณิชย์	(0.23%)

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,032,800.00 13,942,800.00

13,942,800.00

วัสดุก่อสร้าง	(11.48%)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 10,616,200.00 52,231,704.00

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด(มหาชน) 1,212,700.00 630,604,000.00

682,835,704.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค	(23.47%)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 6,082,625.00 156,627,593.75

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 2,713,100.00 416,460,850.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 666,300.00 17,323,800.00

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 1,506,500.00 540,833,500.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 2,664,600.00 152,548,350.00

บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) 9,903,000.00 111,903,900.00

1,395,697,993.75

แฟชั่น	(0.90%)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 9,435,800.00 53,312,270.00

53,312,270.00

เงินทุนและหลักทรัพย์	(7.62%)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 15,034,120.00 294,668,752.00

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 27,002,300.00 114,489,752.00

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) 4,490,600.00 44,007,880.00

453,166,384.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

อาหารและเครื่องดื่ม	(2.87%)

บรษิทั ไทยยเูนีย่น โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) 7,842,500.00 170,966,500.00

170,966,500.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(21.45%)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 1,607,400.00 385,776,000.00

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 1,760,100.00 51,922,950.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 2,821,700.00 234,906,525.00

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 3,187,300.00 248,609,400.00

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 5,106,400.00 144,255,800.00

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) 2,812,400.00 63,279,000.00

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน) 42,871,300.00 102,033,694.00

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3,448,000.00 45,168,800.00

1,275,952,169.00

ประกันภัยและประกันชีวิต	(0.76%)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 3,361,700.00 45,046,780.00

45,046,780.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(1.01%)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) 18,819,632.00 59,846,429.76

59,846,429.76

สื่อและสิ่งพิมพ์	(0.43%)

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 2,000,000.00 25,600,000.00

25,600,000.00

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(2.72%)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 6,682,900.00 59,143,665.00

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 1,394,500.00 7,739,475.00

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 29,180,925.00 95,129,815.50

162,012,955.50

ขนส่งและโลจิสติกส์	(8.44%)

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 4,417,000.00 98,499,100.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 40,323,300.00 403,233,000.00

501,732,100.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา วันครบ จ�านวนหน่วย/ 	ราคายุติธรรม	

ดอกเบี้ย ก�าหนด เงินต้น (บาท)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(0.03%)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 520,200.00 1,518,984.00

1,518,984.00

รวมหุ้นสามัญ 5,627,982,420.01

พันธบัตร	(5.37%)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(5.37%)

รุ่นที่ 2/3ปี/2555 3.30 16/07/15 100,000,000.00 100,088,117.00

งวดที่ พ.19/14/58 07/07/15 10,000,000.00 9,997,621.94

งวดที่ 16/91/58 23/07/15 50,000,000.00 49,948,894.75

งวดที่ 17/92/58 31/07/15 20,000,000.00 19,975,208.85

งวดที่ 5/182/58 06/08/15 50,000,000.00 49,926,9874.23

งวดที่ 24/91/58 17/09/15 90,000,000..00 89,721,411.33

319,658,128.10

รวมพันธบัตร 319,658,128.10

รวมเงินลงทุน 5,947,640,548.11
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้เงินปันผล 120,619,107.00

รายได้ดอกเบี้ย 5,498,588.81

รวมรายได้จากการลงทุน 126,117,695.81

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 47,430,886.77

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 948,617.75

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 1,581,029.58

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 10,942,813.45

รวมค่าใช้จ่าย 60,903,347.55

รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ 65,214,348.26

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 113,707,511.13

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (154,903,607.43)

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (41,196,096.30)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 24,018,251.96
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 44,327.93 0.74

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 886.56 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 1,477.60 0.02

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 4,225.39 0.07

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)  10,261.38  0.17

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 56,953.47 0.95

	 *	 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 

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

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)

Avg. NAV

PTR = 668,506,891.76

5,958,740,316.84

PTR = 0.11

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ 

ระยะเวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 18.9

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 13.8

3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 10.6

4 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 10.2

5 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 8.4

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 7.3

7 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 6.2

8 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 5.7

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 5.2

10 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 5.1

11 อื่นๆ 8.6

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 4,521,165.13 บาท
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

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)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558

- ไม่มี -

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

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
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

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 ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร Research เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันที่รวบรวมข้อมูล 10 กรกฎาคม 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


