รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ อาเซียน
B-ASEAN
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สารบ ัญ

ความเห็นของบริษัทจัดการ

1

ความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์

2

ผลการดําเนินงานของกองทุน

3

รายละเอียดการลงทุน การกู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

4

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือเงินฝาก

8

่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝากทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว

9

งบการเงิน

10

ค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

16

ข ้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

17

บริษัทนายหน ้าทีไ่ ด ้รับค่านายหน ้าสูงสุดสิบอันดับแรก

18

่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

19

ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

20

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

21

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงหุน
้ อาเซียน
กองทุนบัวหลวงมีความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมุมมองการลงทุน ดังต่อไปนี้
ภาพรวมภาวะตลาดหุน
้

ตลาดหุ ้นในภูมภ
ิ าคอาเซียนเริม
่ ทรงตัวในครึง่ ปี หลังของปี 2563 หลังทําจุดตํ่าสุดในเดือนมีนาคม มีเพียงตลาดหุ ้นไทย
เท่านั น
้ ทีย
่ ังลงต่อจากปั จจัยทางการเมืองและสถานการณ์การประท ้วง ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยรวมถือว่าสามารถจัดการกับ
้ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ได ้ดี มีเพียงประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์และอิน โดนีเ ซีย ที่มีจํา นวนผู ้ติด เชือ
้
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชือ
ค่อนข ้างสูง เฉลีย
่ 3,000 คนต่อวัน ซึง่ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ยังทรงตัว ทัง้ นี้ หลายๆ ประเทศได ้มีการออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ
และการบริจาคเงินเพือ
่ บรรเทาผลกระทบ และมีการใช ้นโยบายการเงินให ้ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบีย
้ จากสถานการณ์ที่
ลากยาวของ COVID-19 ทํ าให ้ Asian Development Bank (ADB) มีการปรับประมาณการ GDP ของอาเซียนลงเป็ น -3.8%
ในปี นี้ แต่ไ ด ้มีก ารปรั บ ประมาณการปี หน า้ ขึน
้ เป็ น 5.5% ซึง่ ประเทศเวีย ดนามและฟิ ลิป ปิ นส์ค าดว่า จะฟื้ นตั ว อย่ า งแข็ ง แกร่ ง
ในปี 2564 โดยเศรษฐกิจทัง้ คู่น่าจะเติบโตสูงกว่า 6% ปั จจัยบวกสําหรับตลาดหุ ้น ได ้แก่ การเปิ ดประเทศ และการค ้นพบวัคซีน
้ ไวรัส
ต ้านเชือ
ิ เชือ
่ ได ้รั บ ผลกระทบจาก
กลุ่มธุรกิจทีไ
่ ด ้รั บ ผลกระทบอย่างหนั กในปี นี้ ได ้แก่ หุ ้นในกลุ่มธนาคาร เนื่องจากลูกหนี้ สน
COVID-19 เป็ นจํ านวนมาก ทํ าให ้ธนาคารของประเทศต่างๆ ต ้องออกมาตรการพั ก ชํา ระหนี้ ทัง้ นี้ ธนาคารมีความจํ าเป็ นต ้อง
ตัง้ สํารองหนี้สงู ขึน
้ และจําเป็ นทีจ
่ ะต ้องทําหน ้าทีป
่ ระคองเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หุ ้นในกลุ่มการท่องเทีย
่ วและสายการบินที่ได ้รับ
ผลกระทบอย่างหนั กจากการปิ ดประเทศ และหุ ้นในกลุ่มสินค ้าฟุ่ มเฟื อย (Consumer Discretionary) เนื่องจากห ้างสรรพสิน ค ้า
ได ้รับผลกระทบจากการ Lockdown แต่ก็ยังมีกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด ้รับประโยชน์ คือ กลุ่มธุรกิจทีผ
่ ลิตถุงมือยางทีห
่ ลักๆ อยู่ในประเทศ
มาเลเซียและไทย เพราะความต ้องการใช ้ถุงมือยางเพิม
่ ขึน
้ อย่างมาก ตัง้ แต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลก ทําให ้
ราคาถุงมือยางธรรมชาติขน
ึ้ ราคาจากคู่ละ 2.1 เซ็นต์ เป็ น 6 เซ็นต์ ในขณะทีถ
่ ุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrile) ขึน
้ ราคาจาก 2.3 เซ็นต์
้ ส่วนอิเล็ ก ทรอนิก ส์ โดยเฉพาะบริษั ท ที่อยู่ใน supply chain
เป็ น 9 เซ็นต์ และอีกกลุ่ม ธุร กิจ ที่ outperform คือ หุ ้นในกลุ่มชิน
ของการผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์ดัง เนื่องจากความต ้องการยังมีอยูอ
่ ย่างต่อเนื่อง
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ ้นอาเซียน (B-ASEAN)
ให ้ผลตอบแทนรวม 10.00% ดีกว่าดัชนีอ ้างอิง MSCI South East Asia Total Return ซึง่ มีผลตอบแทนที่ 7.32% (ในรูปแบบ
เงินบาท) ซึง่ มาจากการ underweight หุ ้นในกลุ่มธนาคาร ซึง่ คุณภาพสินทรัพย์ได ้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทําให ้ธนาคาร
ต ้องตัง้ สํารองหนีส
้ งู ขึน
้ และจากการ underweight หุ ้นไทยทีเ่ รามองว่าเศรษฐกิจไทยนั น
้ ได ้รับผลกระทบจากการท่องเทีย
่ วมากที่สด
ุ
เนื่ อ งจากประเทศไทยมีร ายได ้จากการท่อ งเที่ย วสูง ถึง 12% ของ GDP มากที่สุด ในอาเซีย น ปั จ จุ บั น กองทุน B-ASEAN ได ้
overweight ในตลาดเวียดนามซึง่ เป็ นตลาดเดีย วในอาเซีย นที่มีผลตอบแทนและ GDP เป็ นบวกในปี 2563 เพราะเศรษฐกิจ
ทีแ
่ ข็งแกร่ง
สําหรับ Theme การลงทุนระยะยาว กองทุน B-ASEAN ยังคงเน ้นลงทุนในหุ ้นทีเ่ กีย
่ วกับการบริโภคทีจ
่ ะเติบโตจากกําลัง
้ ทีเ่ พิม
้ กลางที่มากขึน
่ เป็ นอย่างยิง่ ว่า กองทุน B-ASEAN จะช่วยตอบโจทย์
ซือ
่ ขึน
้ ตามประชากรกลุ่มชนชัน
้ กองทุนบัวหลวงเชือ
นั ก ลงทุน ที่ต ้องการแสวงหาโอกาสลงทุน ในภูม ภ
ิ าคที่มีก ารขยายตั ว สูง รวมทั ง้ นั ก ลงทุน ที่ต ้องการกระจายการลงทุน ไปยั ง
่ ว่ากองทุน B-ASEAN จะสร ้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได ้ในระยะยาว สําหรับนั กลงทุนทีเ่ ชือ
่ มั่น ต่อ
ต่างประเทศมากขึน
้ และเชือ
้ ได ้
โอกาสในอนาคต และอดทนต่อภาวะผันผวนของตลาดในระยะสัน
กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให ้ความไว ้วางใจ และขอให ้คํามั่นว่าบริษัทจะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ ําหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
30 มิ.ย. 63

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 63

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 62

ตงแต่
ั้
29 ก.ย. 60

ตงแต่
ั้
30 ก.ย. 58

ตงแต่
ั้
31 มี.ค. 59

8.4856

7.5527

9.8216

11.0509

-

10.0000

-2.09

10.00

-15.37

-9.06

-

-4.03

เกณฑ์มาตรฐาน2

-2.35

7.32

-16.58

-7.38

-

-3.19

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

10.123

16.723

20.03

13.57

-

12.07

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

11.963

19.443

23.44

15.96

-

14.07

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)
ผลการดําเนินงานของ
B-ASEAN

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทําขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI AC ASEAN NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
เงินบาท ณ วันทีค
่ ํานวณผลตอบแทน

3

% ต่อปี
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

60,046,167.22

19.46

3,066,375.00

0.99

12,893,500.00

4.18

7,568,736.00

2.45

6,376,780.00

2.07

5,147,100.00

1.67

4,556,640.00

1.48

3,423,050.00

1.11

4,695,150.00

1.52

4,090,500.00

1.33

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ธนาคาร
บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
พล ังงานและสาธารณู ปโภค
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต
่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน)
ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

5,020,298.36

1.63

่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

3,208,037.86

1.04

249,005,455.04

80.70

32,690,313.05

10.59

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์
หุน
้ สาม ัญ
Ayala Land Inc

-

3,498,021.21

1.13

Bank of the Philippine Islands

-

6,279,080.96

2.03

B-ASEAN | 4

รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

Robinsons Retail Holdings Inc

-

4,525,173.64

1.47

Robinsons Land Corp

-

1,646,116.26

0.53

SM Prime Holdings Inc

-

7,975,454.42

2.58

Wilcon Depot Inc

-

8,766,466.56

2.84

33,646,544.82

10.90

ประเทศมาเลเซีย
หุน
้ สาม ัญ
Tenaga Nasional Bhd

-

5,892,959.38

1.91

CIMB Group Holdings Bhd

-

2,453,391.73

0.80

MISC Bhd

-

4,596,831.75

1.49

Genting Malaysia Bhd

-

4,055,779.89

1.31

Dialog Group Bhd

-

8,342,867.03

2.70

Inari Amertron Bhd

-

8,304,715.04

2.69

24,236,096.88

7.85

ประเทศเวียดนาม
หุน
้ สาม ัญ
Airports Corporation of Vietnam

-

3,454,368.12

1.12

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

-

4,817,170.31

1.56

Saigon Beer Alcohol Beverage Corp

-

1,545,765.60

0.50

SCSC Cargo Service Corporation

-

7,069,148.35

2.29

Bank for Foreign Trade of Vietnam

-

2,812,277.09

0.91

Vietnam Dairy Products JSC

-

289,589.27

0.09

Nam Long Investment Corp

-

4,247,778.14

1.38

77,647,576.39

25.16

ประเทศสิงคโปร์
หน่วยทร ัสต์
NetLink NBN Trust

-

4,842,966.37

1.57

Ascendas Real Estate Investment Trust

-

3,563,037.07

1.15

Mapletree Logistics Trust

-

3,393,368.64

1.10

Mapletree Industrial Trust

-

3,270,483.78

1.06

DBS Group Holdings Ltd

-

17,047,835.38

5.52

United Overseas Bank Ltd

-

11,799,764.84

3.82

ComfortDelGro Corp Ltd

-

5,518,243.96

1.79

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

-

13,450,688.12

4.36

หุน
้ สาม ัญ
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ CG Scoring

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

Singapore Telecommunications Ltd

-

7,488,791.24

2.43

Thai Beverage PCL

-

7,272,396.99

2.36

64,024,295.66

20.75

ประเทศอินโดนีเซีย
หุน
้ สาม ัญ
Bank Mandiri Persero Tbk PT

-

4,155,456.26

1.35

XL Axiata Tbk PT

-

2,151,280.32

0.70

Semen Indonesia Persero Tbk PT

-

4,473,040.04

1.45

Jasa Marga Persero Tbk PT

-

5,888,314.32

1.91

Bank Central Asia Tbk PT

-

16,698,001.04

5.41

Adaro Energy Tbk PT

-

3,131,168.99

1.01

Bank Rakyat Indonesia Persero

-

6,859,854.85

2.22

Erajaya Swasembada Tbk PT

-

2,493,108.41

0.81

Ace Hardware Indonesia Tbk PT

-

4,480,630.62

1.45

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT

-

11,463,062.73

3.71

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT

-

2,230,378.08

0.72

สกุลเงินรูเปี ยอินโดนีเซีย

-

494,233.66

0.16

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

-

620,281.29

0.2

สกุลเงินเปโซฟิ ลป
ิ ปิ นส์

-

1,638,167.24

0.53

สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์

-

1,152,607.75

0.37

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-

6,376,363.82

2.07

สกุลเงินดองเวียดนาม

-

6,478,974.48

2.10

เงินฝากธนาคาร

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

308,568,133.99
8.3080
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คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ข
ี องบริษัทจดทะเบียน
ไทยจัดทํ าขึน
้ โดยสมาคมส่งเสริม สถาบั น กรรมการบริษัท ไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิข อง
ผู ้ถือ หุ ้น การปฏิบั ต ิต่ อ ผู ้ถือ หุ ้นอย่ า งเท่ า เทีย มกั น บทบาทของผู ้มีส่ว นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมู ล และความโปร่ ง ใส และ
ความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ โดยระดั บ คะแนนที่ป รากฎอ ้างอิง ตามรายงานการกํ า กั บ ดูแ ลกิจ การบริษั ท จดทะเบียน
ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเ่ ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

-

-

5.02

1.63

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือตํ่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้ หรือไม่ได ้รับ
่ ถือ
การจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรือ
่ งการลงทุนของ
กองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนตุลาคม 2563

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คํ้าประกัน
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ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ้ ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

-

-

AA+(tha)

-

832,797.88

2.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

-

-

AA+(tha)

-

2,375,239.98

3.

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารยูโอบี

-

-

AAA

-

5,020,298.36

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่ แบ่งเป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

AAA (tha)

AAA

Aaa

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

คําอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ํ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกําหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ํ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได ้ตามกําหนด

่ งอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :



่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่อ งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือ เลข 1-3 เพื่อ จํ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ



่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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งบดุล
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
สินทร ัพย์
เงินลงทุนตามราคายุตธิ รรม (ราคาทุน 331,843,986.06 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้จากดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
รวมสินทรัพย์

283,167,714.86
24,529,481.66
5,532,950.27
897,530.21
314,127,677.00

ิ
หนีส
้ น
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ิ อืน
หนี้สน
่

475,616.77
7,871.50

้ เงินลงทุน
เจ ้าหนี้จากการซือ

3,881,571.36

เจ ้าหนี้ผู ้ถือหน่วยลงทุน

1,194,483.38

ิ
รวมหนี้สน
สินทร ัพย์สุทธิ

5,559,543.01
308,568,133.99

สินทร ัพย์สุทธิ:
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน

371,410,404.28

กําไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน
สินทร ัพย์สุทธิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกจําหน่ายแล ้วทัง้ หมด (หน่วย)
สินทรัพย์สท
ุ ธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)

5,111,091.16
(67,953,361.45)
308,568,133.99
37,141,040.4272
8.3080
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ (18.28%)
ธนาคาร (1.08%)
บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (1.08%)

48,100.00

3,066,375.00
3,066,375.00

พาณิชย์ (4.55%)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (4.55%)

214,000.00

12,893,500.00
12,893,500.00

พล ังงานและสาธารณู ปโภค (2.66%)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2.66%)

235,200.00

7,526,400.00
7,526,400.00

การแพทย์ (2.25%)
ิ เวชการ จํากัด (มหาชน) (2.25%)
บริษัท กรุงเทพดุสต

328,700.00

6,376,780.00
6,376,780.00

่ สาร (1.82%)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วส
ิ จํากัด (มหาชน) (1.82%)

30,100.00

5,147,100.00
5,147,100.00

ประก ันภ ัยและประก ันชีวต
ิ (1.61%)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) (1.61%)

258,900.00

4,556,640.00
4,556,640.00

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์ (1.21%)
ของใชส
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (1.21%)

44,600.00

3,423,050.00
3,423,050.00

ขนส่งและโลจิสติกส ์ (1.66%)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (1.66%)

83,100.00

4,695,150.00
4,695,150.00
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ (1.44%)
บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) (1.44%)

151,500.00

4,090,500.00
4,090,500.00

รวมหุน
้ สาม ัญ

51,775,495.00

ิ ในประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

51,775,495.00

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศสิงคโปร์ (27.20%)
หน่วยทร ัสต์ (5.32%)
215,000.00

4,842,966.37

Ascendas Real Estate Investment Trust (1.26%)

47,600.00

3,563,037.07

Mapletree Logistics Trust (1.20%)

72,000.00

3,393,368.64

Mapletree Industrial Trust (1.15%)

44,100.00

3,270,483.78

NetLink NBN Trust (1.71%)

15,069,855.86
หุน
้ สาม ัญ (21.87%)
DBS Group Holdings Ltd (5.97%)

36,730.00

16,895,092.21

United Overseas Bank Limited (4.08%)

26,300.00

11,562,797.37

169,400.00

5,518,243.96

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (4.66%)

67,864.00

13,201,397.97

Singapore Telecommunications Ltd (2.64%)

152,900.00

7,488,791.24

Thai Beverage PCL (2.57%)

520,300.00

7,272,396.99

ComfortDelGro Corp Ltd (1.95%)

61,938,719.74
รวมประเทศสิงคโปร์

77,008,575.60

ประเทศอินโดนีเซีย (22.61%)
หุน
้ สาม ัญ (22.61%)
Bank Mandiri Persero Tbk PT (1.47%)

393,700.00

4,155,456.26
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

XL Axiata Tbk PT (0.76%)

498,000.00

2,151,280.32

Semen Indonesia Persero Tbk PT (1.58%)

229,100.00

4,473,040.04

Jasa Marga Persero Tbk PT (2.08%)

766,500.00

5,888,314.32

Bank Central Asia Tbk PT (5.90%)

289,550.00

16,698,001.04

Adaro Energy Tbk PT (1.11%)

1,296,400.00

3,131,168.99

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (2.42%)

1,060,400.00

6,859,854.85

758,300.00

2,493,108.41

Ace Hardware Indonesia Tbk PT (1.58%)

1,320,100.00

4,480,630.62

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT (4.05%)

2,104,210.00

11,463,062.73

427,800.00

2,230,378.08

Erajaya Swasembada Tbk PT (0.88%)

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT (0.79%)
รวมประเทศอินโดนีเซีย

64,024,295.66

ประเทศมาเลเซีย (11.83%)
หุน
้ สาม ัญ (11.83%)
72,200.00

5,772,021.78

104,620.00

2,453,391.73

80,500.00

4,596,831.75

Genting Malaysia Bhd (1.43%)

256,100.00

4,055,779.89

Dialog Group Bhd (2.95%)

287,600.00

8,342,867.03

Inari Amertron Bhd (2.92%)

476,100.00

8,264,840.81

Tenaga Nasional Bhd (2.04%)
CIMB Group Holdings Bhd (0.87%)
MISC Bhd (1.62%)

รวมประเทศมาเลเซีย

33,485,732.99

ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์ (11.53%)
หุน
้ สาม ัญ (11.53%)
Ayala Land Inc (1.24%)

180,310.00

3,498,021.21

Bank of the Philippine Islands (2.22%)

150,200.00

6,279,080.96

Robinsons Retail Holdings Inc (1.60%)

106,580.00

4,525,173.64

Robinsons Land Corp (0.57%)

174,400.00

1,617,636.74

SM Prime Holdings Inc (2.82%)

415,300.00

7,975,454.42
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
่ หล ักทร ัพย์
ชือ

Wilcon Depot Inc (3.10%)

อ ัตรา
ดอกเบีย
้

ว ันครบ
กําหนด

จํานวนหน่วย/
เงินต้น

838,800.00

รวมประเทศฟิ ลิปปิ นส ์

ราคายุตธ
ิ รรม
(บาท)

8,766,466.56
32,661,833.53

ประเทศเวียดนาม (8.55%)
หุน
้ สาม ัญ (8.55%)
Nam Long Investment Corp. (0.13%)

10,547.00

370,985.45

Airports Corporation of Vietnam (1.22%)

37,800.00

3,454,368.12

Binh Minh Plastics Joint Stock Company (1.70%)

59,070.00

4,817,170.31

110,216.00

3,876,792.69

6,150.00

1,545,765.60

SCSC Cargo Service Corporation (2.50%)

42,840.00

7,069,148.35

Bank for Foreign Trade of Vietnam (0.99%)

24,480.00

2,812,277.09

1,780.00

265,274.47

Nam Long Investment Corp. (1.37%)
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp (0.55%)

Vietnam Dairy Products JSC (0.09%)
รวมประเทศเวียดนาม

24,211,782.08

ิ ในต่างประเทศ
รวมหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

231,392,219.86

รวมเงินลงทุน

283,167,714.86
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งบกําไรขาดทุน
้ สุดว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
สําหร ับระยะเวลาหกเดือน สิน
(ยังไม่ได ้ตรวจสอบ)
บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได ้จากเงินปั นผล
รายได ้ดอกเบีย
้
รวมรายได้จากการลงทุน

6,384,132.56
6,754.11
6,390,886.67

้ า
ค่าใชจ
่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

2,605,764.75
130,288.17

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

86,858.74

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

28,574.44

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
้ า
รวมค่าใชจ
่ ย
รายได ้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ

501,245.99
3,352,732.09
3,038,154.58

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากอัตราแลกเปลีย
่ น
้
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ ทัง้ สิน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากอัตราแลกเปลีย
่ น
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึน
้
การเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

(18,800,210.48)
802,363.99
41,419,816.66
3,207,257.49
26,629,227.66
29,667,382.24
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จํานวนเงิน

ร้อยละของ

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ิ สุทธิ
มูลค่าทร ัพย์สน

2,435.29

0.750

121.76

0.038

81.18

0.025

ภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย (Withholding Tax)

407.17

0.125

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

801.34

0.247

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ2 (Other Expense)

118.02

0.036

3,163.42

0.974

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

3
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ อนึง่ การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
ิ สุทธิกอ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

2

ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน

3

้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
PTR

=

้ ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

152,268,224.10
324,672,236.05

PTR =

0.47

้ ขายทรัพ ย์สน
ิ และสะท ้อน
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ทีจ
่ ะทํ าให ้ผู ้ลงทุน ทราบถึงมูล ค่า การซือ
กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น ของกองทุ น เช่น กองทุ น Passive Management จะมี PTR ตํ่ า ในขณะที่ก องทุ น Active
ิ ที่นํ า มาคํ า นวณรวมใน PTR จึง ควรเป็ นทรั พ ย์ส น
ิ ประเภทที่โ ดย
Management จะมี PTR สูง ดั ง นั ้น ทรั พ ย์ส น
้ ขายเปลีย
ลักษณะแล ้วจะมีการซือ
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจาก
้ ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
มูลค่าทีต
่ ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
่ องทุนรวมลงทุน
ิ สุทธิเฉลีย
ในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ า่ นมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
สําหร ับระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
่ บริษ ัทนายหน้า
รายชือ

ลําด ับที่

อ ัตราส่วนค่านายหน้า (%)

1

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

13.54

2

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

12.61

3

Mandiri Sekuritas (อินโดนีเซีย)

8.01

4

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (อินโดนีเซีย)

7.47

5

CITIBANK N.A. (ฟิ ลป
ิ ปิ นส์)

6.34

6

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (สิงคโปร์)

6.20

7

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (มาเลเซีย)

4.49

8

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (สิงคโปร์)

3.64

9

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

3.29

10

VIET CAPITAL SECURITIES (เวียดนาม)

3.16

11

อืน
่ ๆ

31.25
้
รวมทงสิ
ั้ น

100.00

้ ขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 857,431.43 บาท
ค่านายหน ้าในการซือ
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหกเดือน
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทําธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
สิน
ลําด ับที่
1

่
รายชือ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน
้ สุด ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
สําหร ับรอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

Conference Call, SMS และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update,
SMS และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call และเอกสาร
Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Viet Capital Securities

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ Mandiri Sekuritas

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation

Conference Call, Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด

Conference Call , Adhoc Update
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 5 ตุลาคม 2563
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
้ 7 ชัน
้ 21 และ ชัน
้ 26
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

