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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร ์(BCARE) 

 ตลาดหุน้โลกโดยรวมเคลือ่นไหวในเชงิลบในเดอืนกมุภาพันธท์ีผ่า่นมา ดว้ยความแตกต่างกันในแต่ละภมูภิาค โดยตลาด

สหรัฐฯ เป็นช่วงของการย่อตัวหลังจากปรับตัวขึน้มาในช่วงเดือนก่อนหนา้ เนื่องจากความกังวลเรื่องการเร่งขึน้ดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) กลับมาอกีครัง้ ซึง่ท าใหต้ลาดคาดว่ากรอบบนของอัตราดอกเบีย้สหรัฐฯ จะขยับขึน้ไปอยู ่5.25 - 

5.5% (บางแห่งคาดการณ์สงูกว่านัน้) ขณะทีต่ลาดหุน้จนีเป็นการย่อตัวเชน่กัน หลังตลาดรับข่าวการเปิดประเทศไปค่อนขา้งเร็ว 

แมว้า่ตัวเลขเศรษฐกจิจนีจะออกมาค่อนขา้งดก็ีตาม ทัง้นี้ คาดวา่ตลาดหุน้สหรัฐฯ ซึง่ม ีValuation คอ่นขา้งตงึตัวส าหรับคาดการณ์

ผลประกอบการของปี 2566 น่าจะเคลือ่นไหวในกรอบแคบๆ เพือ่รอผลการประชมุ FOMC ในวันที ่21 - 22 มนีาคมนี้ อย่างไรก็ตาม 

เราเชือ่ว่าตลาดไดท้ยอยสะทอ้นความกังวลดา้นปัจจัยอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไปพอสมควรแลว้ 

และไม่น่าจะเพิม่ความกังวลมากจนเกดิความผันผวนรุนแรงเชงิลบจากการประชมุในครัง้นี้ สว่นตลาดหุน้จนี แมก้ารประชมุสมาชกิ

สภาประชาชนแหง่ชาตจินี (NPC) ลา่สดุจะไมไ่ดม้มีมุมองเชงิบวกต่อเศรษฐกจิมากเทา่ทีต่ลาดคาด แตเ่ชือ่วา่การทยอยฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกจิจนีก็น่าจะชว่ยใหต้ลาดหุน้จนีน่าจะยนืระดับดัชนีได ้ในดา้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลจากอัตราดอกเบีย้ทีป่รับเพิม่ขึน้

อย่างต่อเนื่องในปีนี้ สง่ผลลบต่อราคาสนิทรัพยท์างการเงนิและอสังหารมิทรัพย ์ซึง่เป็นสัดสว่นหลักของความมั่งค่ัง นอกจากนี้ 

ยังมปัีจจัยลบจากราคาสนิคา้และค่าแรงทีป่รับเพิม่ขึน้ในระดับสงู สง่ผลใหภ้าคธรุกจิขนาดใหญเ่ริม่สง่สัญญาณเตอืนถงึการชะลอตัว

ของการบรโิภค และมกีารประกาศลดพนักงานเป็นจ านวนมาก โดยแนวโนม้การเตบิโตทางเศรษฐกจิส ารวจโดย Bloomberg คาดว่า

เศรษฐกจิโลกจะมกีารเตบิโต 2.9% ในปีนี้ กอ่นจะชะลอตัวเหลอืเพยีง 2.1% โดยกลุ่มประเทศยูโรโซนอาจเผชญิกับการหดตัว

ทางเศรษฐกจิในปีหนา้ เนื่องจากไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวกิฤตทางพลังงาน ส่วนประเทศจีนและไทย คาดว่าจะมี

สญัญาณการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิทีช่ดัเจนขึน้หลังจากการเปิดประเทศ โดยคาดวา่จะเตบิโต 4.9% และ 3.8% ตามล าดับ ขณะที่

ญี่ปุ่ นจะยังคงรักษาการเตบิโตไดท้ี่ระดับ 1.3% จากการเริม่เปิดใหช้าวต่างชาตเิขา้ประเทศไดใ้นไตรมาส 4 ที่ผ่านมา รวมถงึ

คา่เงนิเยนทีอ่อ่นคา่ตอ่เนื่องตัง้แตต่น้ปีกวา่ 19% เป็นปัจจัยสนับสนุนตอ่ภาคการสง่ออกและการทอ่งเทีย่ว 

ในส่วนของหุน้กลุ่ม Health Care วัดจาก MSCI World Health Care ปรับลดลง -4.06% ในเดอืนกุมภาพันธุ์ โดยหุน้

กลุม่ Health Care ของสหรัฐฯ ซึง่มสีดัสว่น 75% ของพอรต์ ปรับตัวลดลง -4.6% จากการปรับตัวลงในทุก Sub Sector โดยหุน้

กลุม่ Health Care Service และ Biopharna Mid cap ปรับตัวลงมากทีส่ดุ 

ผูจ้ัดการกองทุนหลัก (Wellington Global Health Care Equity Fund) ยังคงคัดเลอืกบรษัิททีพ่ัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่

ตอบสนองความตอ้งการทางการแพทย์ในส่วนที่ยังมีการขาดแคลน โดยในระยะยาวการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลรักษา

สขุภาพยังคงเป็น Mega Trend ทีส่ามารถใหผ้ลตอบแทนไดด้ใีนระยะยาวจากการทียั่งคงมคีวามตอ้งการใชจ้ากผูบ้รโิภคอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะในภาวะที่สังคมมีแนวโนม้ที่จ านวนผูสู้งอายุเพิม่มากขึน้ รวมถงึมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชใ้นอุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมองว่ามูลค่าหุน้ในกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในระดับที่น่าสนใจและการความกา้วกนา้ทางดา้นการวจัิยและพัฒนาจะช่วยหนุน

มลูคา่ของหุน้กลุม่นี้อยา่งตอ่เนื่อง  

กลุ่มบรษัิท Biopharma หลายบรษัิทจะมกีารออกผลติภัณฑแ์ละการอนุมัตยิาใหม่ๆ  เพือ่รองรับกับผลติภัณฑย์าตัวเกา่ที่

ก าลังจะสิน้สดุสทิธบัิตร อกีทัง้ยังมกีารพัฒนาของนวัตกรรมและผลติยาทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การรักษาโรคไดห้ลากหลายมากขึน้ 

เช่น อัลไซเมอร์ มะเร็ง ยาที่เกีย่วขอ้งกับระบบภูมคิุม้กันของร่างกายและโรคหายาก โดยผูจ้ัดการกองทุนหลักมองว่าหุน้กลุ่ม 

Biopharma Large Cap จะยังคงมีรายไดท้ี่แข็งแกร่งและทนทานในสภาวะที่เศรษฐกจิชะลอตัวลง ขณะที่ Valuation ยังอยู่ใน

ระดับทีน่่าสนใจท าใหผู้จ้ัดการกองทนุหลักใหส้ัดสว่นการลงทนุในหุน้กลุม่นี้มากทีส่ดุ 

นอกจากนัน้ กองทนุยังใหค้วามส าคัญกับหุน้เทคโนโลยทีางการแพทย ์ซึง่การออกผลติภัณฑเ์ทคโนโลยใีหม่ๆ เร่งตัวขึน้

แบบทีไ่ม่เคยเห็นมากอ่น ตัง้แต่การตรวจสขุภาพตามปกต ิรวมไปถงึการวนิจิฉัยทีซ่ับซอ้นมากขึน้ เชน่ การตรวจคัดกรองมะเร็งใน

ระยะเริม่ตน้ ซึง่คาดว่าบรษัิททีเ่ป็นผูค้ดิคน้และพัฒนาในเทคโนโลยดัีงกล่าวจะสามารถสรา้งฐานการตลาดไดไ้ปในหลายประเทศ 

โดยการเตบิโตจะยังคงเป็นไปแบบต่อเนื่อง  

ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2565 ถงึวันที ่28 กมุภาพันธ ์2566 กองทุน BCARE มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ 

วันที ่28 กมุภาพันธ ์2566 เทา่กับ 5,555.89 ลา้นบาท หรอื 35.8257 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ส.ค. 65 

1 ปี 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 65 

3 ปี 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 63 

5 ปี 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 61 

10 ปี 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 56 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 38.3638  37.3211  37.8546  31.5617  28.0847  13.1722  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BCARE 
-6.62 -4.01 -5.36 4.31 4.99 10.52 

เกณฑม์าตรฐาน2 -5.66 2.01 2.76 13.18 10.92 12.18 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

12.283 17.103 18.84 20.92 18.92 16.96 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

10.863 16.043 17.03 18.77 16.66 14.78 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

1) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเสีย่งอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

2) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิ
บาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Wellington Global Health Care Equity Fund 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 21 ตลุาคม 2546 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : เนน้ลงทนุใน 4 หมวดธรุกจิยอ่ย (Sub-Sectors) ไดแ้ก ่

1) หมวดเภสัชกรรมทั่วไป (Major Pharmaceuticals) 

2) หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสัชกรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals) 

3) หมวดผลติภัณฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 

4) หมวดบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) 

ดชันชีีว้ดั : MSCI World Health Care Index Net 

อย่างไรก็ด ีกองทุนหลักควบคุมความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ ์โดยใชว้ธิ ีRelative 

VaR โดย VaR ของ Portfolio ตอ้งไม่เกนิ 2 เท่าของ VaR ของ S&P North America Healthcare 

Sector Index 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Wellington Management Company LLP 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ State Street Fund Services (Ireland) Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ 

Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลัก) มวัีตถปุระสงคเ์พือ่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสาร

ทนุของกลุม่บรษัิทเภสชักรรม เทคโนโลยชีวีภาพ บรกิารดา้นสขุภาพ และผลติภัณฑท์างการแพทย ์

นโยบายการลงทนุ 

• กองทนุหลักจะมุง่ลงทนุในตราสารทนุ ใน Health Care Sector มนีโยบายทีจ่ะกระจายการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทใน

อตุสาหกรรม Health Care ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก 

• กองทนุหลักบรหิารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) 

• กองทุนหลักเป็นกองทุนทีจ่ัดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นสมาชกิ

สามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) 

• กองทนุหลักมขีัน้ตอนการลงทนุทีเ่นน้การวเิคราะหจ์าก Bottom-up Approach ซึง่พจิารณาบรษัิททีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมคีณุค่า

ในระยะยาว เบือ้งตน้แบง่ออกเป็น 4 หมวดธรุกจิยอ่ย (Sub-Sectors) ไดแ้ก ่

- หมวดเภสชักรรมท่ัวไป (Major Pharmaceuticals) 

- หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสชักรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals) 

- หมวดผลติภัณฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 

- หมวดบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) 

• กองทุนหลักมนีโยบายกระจายการลงทุน โดยก าหนดใหล้งทุนในแต่ละหลักทรัพยไ์ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิ

ของกองทนุ และกองทนุลงทนุในตลาดเกดิใหมไ่มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

• กองทุนหลักมนีโยบายทีน่ าเงนิสว่นใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย ์โดยจะส ารองเงนิสดเป็นจ านวนนอ้ยทีส่ดุ เพือ่

วัตถปุระสงคใ์นดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุเท่านัน้ 

• กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ ์(Derivative Transaction) เชน่ Future Option Forward และ 

SWAP และหรอืตราสารอืน่ๆ เชน่ Depositary Receipt หลักทรัพยข์องกจิการทีม่ลีักษณะเป็น Supranational Entities ทีอ่อก

ในสกลุเงนิของประเทศตา่งๆ หลักทรัพยข์า้มชาต ิหรอืหลักทรัพยท์ีม่ลีักษณะเป็น Semi-Governmental Securities 
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แหลง่ทีม่า: Wellington Management ณ วันที ่28 กมุภาพันธ ์2566 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 5,408,282,054.34 97.34 

  หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน     

        Wellington Global Health Care Equity Fund 5,408,282,054.34 97.34 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 281,260,287.53 5.06 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 106,025,446.42 1.91 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 175,234,841.11 3.15 

      

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 5,555,893,637.70 
 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 35.8257 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

106.03 1.91 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมนีาคม 2566 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

 
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (148,801.96) 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 175,383,643.07 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 106,025,446.42  

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหน้ี

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

 
บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม  5,408,282,054.34 

  เงนิฝากธนาคาร 285,601,600.19 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 239,038.48 

  คา่ใชจ่้ายรอตัดบัญช ี   

  สนิทรัพยอ์ืน่ 1,806,094.69 

     รวมสนิทรัพย ์ 5,695,928,787.70 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,724,800.49 

  หนี้สนิอืน่ 184,334.60 

  ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 35,855.77 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 4,580,351.14 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 129,509,808.00 

     รวมหนี้สนิ 140,035,150.00 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 5,555,893,637.70 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 1,550,809,498.17 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 2,480,244,804.22 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 1,524,839,335.31 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 5,555,893,637.70 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 155,080,949.8164 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 35.8257 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

ชือ่หลกัทรพัย ์ จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 

 

ราคายตุธิรรม (บาท) 

    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 
   

    กองทุนรวมตราสารทุน (100.00%) 
   

        Wellington Global Health Care Equity Fund (100.00%) 2,065,225.49 
  

5,408,282,054.34 
 

   
5,408,282,054.34 

 

    รวมกองทุนรวมตราสารทุน 
  

5,408,282,054.34 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 
  

5,408,282,054.34 

รวมเงนิลงทุน 
  

5,408,282,054.34 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดด้อกเบีย้ 587,195.75 

  รายไดอ้ืน่ 5,074,954.93 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 5,662,150.68 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 30,482,782.77 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 914,483.45 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 3,048,278.23 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 35,612.18 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 10,103,585.45 

     รวมคา่ใชจ่้าย 44,584,742.08 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (38,922,591.40) 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 66,051,981.50 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (7,975,505.42) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ (20,553,326.10) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีย่ังไมเ่กดิขึน้จากอัตราแลกเปลีย่น (144,881,445.83) 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (87,433,703.83) 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ (194,791,999.68) 

    

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงานกอ่นภาษีเงนิได ้ (233,714,591.08) 

หัก ภาษีเงนิได ้ (88,079.35) 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงานหักภาษีเงนิได ้ (233,802,670.43) 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 28,488.58  0.50  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 854.66  0.01  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 2,848.86  0.05  

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 8,893.47 0.15  

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 601.82  0.01  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 41,687.38  0.73  

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR คอื ความถีข่องการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทุนในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่ โดยค านวณจากมูลค่าที่

ต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพยกั์บผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุน

รวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชีถ้งึการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผูจั้ดการกองทุนและท าใหม้ีตน้ทุนการซื้อขาย

หลักทรัพยท์ีส่งู จงึตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการ

ซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกลา่ว 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร์ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่ม ีค่านายหนา้ซื้อขาย

หลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 

 

 

  



 

BCARE | 16 
 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ส าหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2566 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

(มหาชน)  
Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีพัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด  
Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Wellington Management Company LLP  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Invesco Asset Management  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nippon Life India Asset Management 

Limited 

Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Franklin Resources, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Flow Traders N.V. Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

PIMCO (Pacific Investment 

Management Company) 

Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

PGIM, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Macquarie Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Western Asset Management Company Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Mirae Asset Global Investments Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 10 มนีาคม 2566



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0 -2674 -6488 โทรสาร 0-2679 -5996  

www.bblam.co.th 


