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ความเหน็ของบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร ์ 

Portfolio Positioning and Outlook: Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลกั) 

นับตัง้แต่มกีารแพร่ระบาดหนักของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท าใหเ้กดิความผนัผวนมากในตลาดหุ้นทัว่โลก รวมถงึหุ้นกลุ่ม 
Health Care ทีม่กีารเทขายอย่างหนักในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ท าใหต้ลาดหุน้ปรบัตวัลงแรง อย่างไรกต็าม หุน้กลุ่ม Health 
Care นัน้ปรบัตวัลงน้อยกว่าธุรกิจกลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคญั ด้วยความที่เป็นกลุ่มธุรกิจ Defensive ขณะที่ราคาหุ้นของบรษิัทยา
บางแห่งที่มีแผนพัฒนาวคัซีนหรอืยารกัษา COVID-19 ถูกเก็งก าไรขึ้นมามาก แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมจะให้
ความเหน็ว่าการคน้พบวคัซนี COVID-19 ไดภ้ายในปี 2563 ยงัคงเป็นไปไดย้าก อน่ึง เมื่อรฐับาลของประเทศต่างๆ เริม่ทยอยหยุดใช้
มาตรการ Lockdown ท าให้เกิดความคาดหวงัจากการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่หุ้นกลุ่ม Health Care กลบัปรบัตวัขึ้น
น้อยกว่าตลาดเลก็น้อย อย่างไรกต็าม โดยรวมแล้วผลตอบแทนของธุรกิจกลุ่มนี้นับตัง้แต่ต้นปี 2563 ถือว่าใกล้เคยีงกบัตลาด และ
ดกีว่ากลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

ดา้นปัจจยัเชงินโยบาย ด้วยผลส ารวจพบว่านายโจ ไบเดน ตวัแทนจากพรรคเดโมแครต ซึ่งก าลงัได้รบัความนิยมน าหน้า
นายโดนัล ทรมัป์ ท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนของผลการเลอืกตัง้สหรฐัฯ ที่จะมขีึน้ในเดอืนพฤศจกิายนนี้ และกดดนัราคาหุน้ในกลุ่ม 
Managed Care ในช่วงเดอืนสงิหาคมถงึกลางเดอืนกนัยายน แต่หลงัจากการแถลงนโยบายเกี่ยวกบัการประกนัสุขภาพของนายโจ 
ไบเดนแล้วนัน้ มแีนวโน้มทีจ่ะไม่กระทบกบัอุตสาหกรรมมากนักตามทีน่ักลงทุนกงัวลมาตลอด อกีทัง้ผลประกอบการในไตรมาส 3 
ทีจ่ะประกาศมแีนวโน้มที่ดี (ผลประกอบการของบรษิัทในกลุ่มนี้มคีวามแขง็แกร่งและไม่ค่อยผนัผวน โดยเป็นกลุ่มบรษิัทเพยีงไม่กี่
แห่งที่ยงัสามารถให้ Guidance รายไดส้ าหรบัปี 2563 ได)้ ท าให้ราคาหุน้ในกลุ่มนี้ฟ้ืนตวัขึน้มาไดค้่อนขา้งดี อีกด้านหนึ่ง นโยบาย
เกี่ยวกบัราคายาของผูส้มคัรทัง้สองฝ่ายยงัมคีวามไม่ชดัเจน ซึ่งกดดนัราคาหุ้นในกลุ่มบรษิทัยา และเชื่อว่าหลงัการเลอืกตัง้สหรฐัฯ 
น่าจะท าใหหุ้น้ในกลุ่ม Health Care ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนมากขึน้ เน่ืองจากความไม่แน่นอนทีล่ดลง 

สถานการณ์การระบาดมากขึน้ของ COVID-19 ในหลายประเทศ ท าใหก้ระทบกบัการรกัษาในกลุ่มที่ไม่เร่งด่วน (Elective 
procedure) ซึ่งส่งผลต่อความต้องการอุปกรณ์ดา้นการแพทย์หลายชนิด แมว้่าในไตรมาส 3 สนิคา้บางชนิดจะเหน็การฟ้ืนตวัทีด่ีขึน้ 
(เช่น อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั Orthopedic) แต่ความต่อเน่ืองของการฟ้ืนตวัยงัมคีวามไม่แน่นอนสงู และบรษิทัอุปกรณ์ดา้นการแพทย์
หลายแห่งยงัคงไม่สามารถใหมุ้มมองต่อแนวโน้มรายไดใ้นช่วงทีเ่หลอืของปีได้ ซึง่การคน้พบวคัซนีน่าจะเป็นค าตอบทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะท าให้
ความต้องการสนิค้าในกลุ่มนี้กลบัมาเป็นปกติ และเราเชื่อว่าความเป็นไปได้ของการคิดค้นวคัซีนนัน้ยงัคงมอียู่  แม้จะมีข่าวเรื่อง
ผลขา้งเคยีงของวคัซนีของบรษิทับางแห่งทีท่ าใหก้ารพฒันาตอ้งล่าชา้ไปบา้ง แต่เป็นเรื่องปกตขิองกระบวนการคดิคน้ยา อกีทัง้บรษิทั
หลายแห่งที่ก าลังเร่งพัฒนาวัคซีนใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไป จึงคาดว่านักลงทุนจะยังคงมีความหวงัต่อบริษัทในกลุ่ม 
Medtech ว่าจะยงัฟ้ืนตวัไดใ้นอนาคต   

บรษิทัในอุตสาหกรรม Health Care ทีไ่ดผ้ลประโยชน์ในสถานการณ์ครัง้นี้กม็จี านวนไม่น้อย เช่น บรษิทัทีท่ าอุปกรณ์ตรวจ
ไวรสั อุปกรณ์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ หรอือุปกรณ์ส าหรบั monitor ผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งบรษิัทเหล่านี้บางแห่งไม่ได้พึ่งพาการ
จดัการกบั COVID-19 เท่านัน้ เช่น บรษิทัทีต่รวจคดัครองไวรสั ยงัมเีทคโนโลยกีารวเิคราะห์ยนีเพื่อตรวจคดักรองโรคชนิดอื่นๆ ได ้
หรอืเทคโนโลยสี าหรบัการ monitor ผูป่้วยจากระยะไกล ยงัมพีฒันาการไดอ้กีมาก ซึ่งธุรกจิเหล่านี้น่าจะสรา้งการเตบิโตไดต้่อเนื่อง
อกีหลายปีนับจากน้ี ไม่ว่า COVID-19 จะยงัระบาดอยู่หรอืไม่กต็าม  

Portfolio Positioning and Outlook: กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร ์(BCARE) 

ทมีจดัการลงทุน กองทุนบวัหลวง ยงัคงเชื่อมัน่ต่อศกัยภาพในอนาคตของอุตสาหกรรม Health Care ดว้ยแรงผลกัดนัจาก
แนวโน้มสงัคมผูสู้งวยั หรอื Aging Society การพฒันานวตักรรมการรกัษาใหม่ๆ ที่มอียู่ตลอดเวลา รวมทัง้การน าเทคโนโลยมีาใช้
มากขึ้น ล้วนแต่เป็นปัจจยัส่งเสรมิเชิงบวกต่อบรษิัทในอุตสาหกรรมนี้  และเรายงัเชื่อมัน่ในความสามารถและประสบการณ์ของ
ผูจ้ดัการกองทุนหลกัทีม่มีากกว่า 20 ปีในการลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care ซึง่เป็นหวัใจส าคญัในการเลอืกลงทุนหุน้ในกลุ่มนี้ ที่
ตอ้งใชค้วามเขา้ใจในธุรกจิเฉพาะทางอย่างลกึซึ้ง    
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ส าหรบัการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2563 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ มมีูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 เท่ากบั 3,945.27 ล้านบาท หรอื 36.8555 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด าเนินงาน
ยอ้นหลงัในรอบระยะเวลาหนึ่งปี คดิเป็นรอ้ยละ 30.06 

กองทุนบวัหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร
กองทุนดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์่างๆ ทีก่ าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครดั 

 Fund Management 
 กองทุนบวัหลวง 
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ข้อมลูบริษทัจดัการ 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที ่ 
19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช าระเต็มมูลค่าแล้ว และได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั  
ใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการจดัการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 75.0 

2. บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5.0 
 

 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุนน้ี 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 1 มถิุนายน 2552 

2. นางสาวสุดารตัน์ ทพิยเทอดธนา 29 สงิหาคม 2550 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกูล 16 มถิุนายน 2558 

4. นายเจฟ สุธโีสภณ 27 ธนัวาคม 2555 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธมันันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15 เมษายน 2551 

8. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 9 พฤษภาคม 2551 

9. นางสาวชนิกานต ์ลลีาธรรมรตัน์ 25 เมษายน 2554 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 21 กรกฎาคม 2554 

11. นางสาวศริารตัน์ อรุณจติต ์ 21 กรกฎาคม 2554 

12. นายปัญญพฒัน์ ประคุณหงัสติ 17 กรกฎาคม 2561 
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ข้อมลูกองทุน 

 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร์ เป็นกองทุนซึง่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ได้รบัอนุมตัจิาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ใหจ้ดัตัง้ขึน้ เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนทัว่ไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 13,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน่วย
ลงทุน 1,300 ลา้นหน่วย มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เน้นลงทุนแบบมี
ความเสีย่งต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) และมนีโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)   

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลกั) 
เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ Derivatives ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note 

Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลกั) เป็นกองทุนรวมต่างประเทศทีบ่รหิารจดัการโดย Wellington 
Management Company LLP ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัในอุตสาหกรรม Health Care ทัว่โลก 

 บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ตามขอ้บงัคบัที่
ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุน ซึง่จะท าหน้าทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนและควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษิทัจดัการอย่างใกลช้ดิ 
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การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

1. เพิม่รายชื่อผูส้นับสนุนการขาย 
หรอืรบัซื้อคนื จ านวน 6 ราย 

1) บจ.หลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) 
2) บมจ.หลกัทรพัย ์กรุงศร ี
3) บจ.หลกัทรพัยน์ายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา 
4) บจ.หลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์
5) บรษิทั เอไอเอ จ ากดั (ส าหรบัการซื้อขายหน่วยลงทุน

ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติเท่านัน้) 

2 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
 

 6) บมจ.หลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) 16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน 
และการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน 

1) ก าหนดหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
ประสงคจ์ะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการส่งหนังสอื 
เพื่อขอมต ิเช่น 
• การก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หรอืวนัสุดทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มต ิ
• สทิธอิอกเสยีง และเรื่องทีต่อ้งไดม้ตพิเิศษ 

(มตไิม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมหรอืทีส่่งหนังสอืแจง้มต)ิ 

2) ก าหนดกรอบการใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการของส านักงาน ก.ล.ต. ใหช้ดัเจนขึน้ โดย
แบ่งเป็น การแกไ้ขโครงการทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
เป็นการทัว่ไป และการแกไ้ขโครงการทีต่อ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน 

3) ก าหนดขอ้ความสงวนสทิธทิีบ่รษิทัจดัการอาจ
เปิดเผยตัง้แต่จดัตัง้กองทุนว่าบรษิทัจดัการอาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้โดยถอืว่าไดร้บัมตจิาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. การลดและการเพิม่ค่าธรรมเนียม 
หรอืค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดในโครงการ 

1) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าเพดานทีก่ าหนด 
ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 

2) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่า 5% ของเพดาน 
ทีก่ าหนด ตอ้งเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

3) กรณีเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้เกนิกว่า 5% ของเพดาน 
ทีก่ าหนด จะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4) กรณีเรยีกเกบ็ลดลง ตอ้งเปิดเผยภายใน 3 วนั 
ท าการนับจากวนัทีล่ดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

4. การเลกิกองทุน กรณีมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิหรอืมแีนวโน้ม 
ว่าอาจมกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการอาจใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่า 
จะเลกิหรอืไม่เลกิกองทุนกไ็ด ้หากพจิารณาแลว้  
มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

5. การวางทรพัย ์ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทย
และไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอา้งองิ 
ทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์
ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์เพื่อใหส้ามารถช าระบญัชี
และจดทะเบยีนเลกิกองทุนได ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6. การลงทุนของกองทุน 1) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ปรบัค านิยาม
โดยไม่นับรวมบตัรเงนิฝากและใบรบัฝากเงนิ 

2) การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) 
อาจไม่นับช่วง 30 วนัก่อนเลกิกองทุน และ/หรอื 
ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของ
กองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืเพื่อรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 
ไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ โดยตอ้งค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

3) การค านวณ concentration limit ส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้/ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง โดยบรษิทัอาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability) ทีอ่อกใหมแ่ต่ยงัไม่ปรากฎ 
ในงบการเงนิ มารวมกบั financial liability  
ตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ด ้

4) รายงานกรณีทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตั ิ
หรอืไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
โดยไม่ไดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 
• ขยายเวลาการจดัส่งรายงานขา้งตน้  

เป็นภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณี
ดงักล่าวหรอืวนัทีม่กีารแกไ้ขแลว้เสรจ็ต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์   

• รายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที ่
ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ภายใน 3 วนั 
ท าการนับแตว่นัทีค่รบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

4 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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เร่ือง รายละเอียด วนัท่ีมีผล 

7. ปรบัปรุงขอ้ความการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจาก
การทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 
(Soft Dollar/ Soft Commission) 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ นป.1/2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏบิตัสิ าหรบัการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานทีเ่กีย่วกบัการกระท าทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัลูกคา้ของบรษิทัจดัการ และการลงทุน
เพื่อเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ 

16 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

3 เดือน 
ตัง้แต่ 29 พ.ค. 63 

6 เดือน 
ตัง้แต่ 28 ก.พ. 63 

1 ปี 
ตัง้แต่ 30 ส.ค. 62 

3 ปี 
ตัง้แต่ 31 ส.ค. 60 

5 ปี 
ตัง้แต่ 31 ส.ค. 58 

10 ปี 
ตัง้แต่ 31 ส.ค. 53 

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท) 34.6745  31.5617  28.2965  28.4355  27.1856  8.8756  

ผลการด าเนินงาน 
ของ BCARE 

6.29 16.77 30.06 9.02 6.27 15.29 

เกณฑม์าตรฐาน2 2.58 15.54 24.38 9.27 5.77 14.07 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

18.563 35.793 27.12 19.96 18.82 16.41 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

17.333 31.623 23.95 17.17 15.70 14.56 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้  ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

1 มลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง MSCI World Health Care Index NET (ซึ่งเป็นเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั) ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั 

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
3 % ต่อปี 
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ข้อมลูการลงทุน ผลการด าเนินงาน และความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 
ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลกั) 

ช่ือกองทุน : Wellington Global Health Care Equity Fund 

วนัท่ีจดัตัง้กองทุน : พฤศจกิายน 2543 

วนัท่ีจดัตัง้หน่วยลงทุน Class S: ตุลาคม 2546 

อายโุครงการกองทุน: ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนใน 4 หมวดธุรกจิย่อย (Sub-Sectors) ไดแ้ก่  
(1) หมวดเภสชักรรมทัว่ไป (Major Pharmaceuticals) 
(2) หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสชักรรมเฉพาะทาง (Specialty 

Pharmaceuticals) 
(3) หมวดผลติภณัฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 
(4) หมวดบรกิารดา้นสุขภาพ (Health Services) 

ดชันีช้ีวดั: MSCI World Health Care Index NET 

ผู้จดัการกองทุน: Wellington Management Company LLP (WMC) 

ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น: State Street Fund Services (Ireland) Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุน 

Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลกั) มวีตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน

ของกลุ่มบรษิทัเภสชักรรม เทคโนโลยชีวีภาพ บรกิารดา้นสุขภาพ และผลติภณัฑท์างการแพทย์ 

นโยบายการลงทุน 

• กองทุนหลกัจะมุ่งลงทุนในตราสารทุน ใน Health Care Sector มนีโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทใน
อุตสาหกรรม Health Care ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลก 

• กองทุนหลกับรหิารจดัการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) 
• กองทุนหลกัเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชกิ

สามญัของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) 
• กองทุนหลกัมขี ัน้ตอนการลงทุนทีเ่น้นการวเิคราะหจ์าก Bottom-up Approach ซึ่งพจิารณาบรษิทัทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีมคีุณค่า

ในระยะยาว เบือ้งตน้แบ่งออกเป็น 4 หมวดธุรกจิย่อย (Sub-Sectors) ไดแ้ก่ 
- หมวดเภสชักรรมทัว่ไป (Major Pharmaceuticals) 
- หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสชักรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals) 
- หมวดผลติภณัฑท์างการแพทย์ (Medical Products) 
- หมวดบรกิารดา้นสุขภาพ (Health Services) 

• กองทุนหลกัมนีโยบายกระจายการลงทุน โดยก าหนดใหล้งทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิของ
กองทุน และกองทุนลงทุนในตลาดเกดิใหม่ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

• กองทุนหลกัมนีโยบายที่น าเงนิส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัย์  โดยจะส ารองเงนิสดเป็นจ านวนน้อยที่สุด เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นดา้นสภาพคล่องของกองทุนเท่านัน้ 

BCARE | 10



• กองทุนหลกัอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารอนุพันธ์ (Derivative Transaction) เช่น Future Option Forward และ 
SWAP และหรอืตราสารอื่นๆ เช่น Depositary Receipt หลกัทรพัยข์องกจิการทีม่ลีกัษณะเป็น Supranational Entities ทีอ่อก
ในสกุลเงนิของประเทศต่างๆ หลกัทรพัยข์า้มชาต ิหรอืหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็น Semi-Governmental Securities 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทุนหลกั (%)  
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แหล่งทีม่า: Wellington Management ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั 

มาตรวดัความเส่ียง 
ของผลการด าเนินงาน 

Beta 

(ย้อนหลงั 3 ปี) 

Tracking Risk 

(ย้อนหลงั 3 ปี เฉล่ียต่อปี) 

Turnover 

กองทุนหลกั 1.17 7.5% 53.4% 

แหล่งทีม่า: Wellington Management ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2563 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ      3,802,935,460.92          96.39  

ประเทศไอรแ์ลนด ์   

หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน   

Wellington Global Health Care Equity Fund 3,802,935,437.26  96.39  
เงินฝากธนาคาร   

สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั 23.66  0.00 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ          134,060,334.61            3.40  

เงินฝากธนาคาร   

อนัดบัความน่าเชื่อถอื AAA 86,641,553.08  2.20  
อนัดบัความน่าเชื่อถอื AA+(tha) 47,418,781.53  1.20  
  

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (บาท)      3,945,274,655.34  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)                        36.8555  
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

กลุ่มของตราสาร มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

(ล้านบาท) 

% NAV 

1. กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ - - 
2. กลุ่มตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ 

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 
86.64 2.20 

3. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได้ - - 
4. กลุ่มตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

หรอืไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  
- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่องการลงทุนของกองทุน 

- - 

สดัส่วนการลงทุนสงูสุดในกลุ่ม 4. ทีค่าดว่าจะลงทุนในเดอืนกนัยายน 2563 - - 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 

ท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตวั 
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ประเภท ผู้ออก ผู้ค า้
ประกนั/ 
ผู้รบัรอง/ 
ผู้สลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

มูลค่าหน้าตัว๋ มูลค่า 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั 
)มหาชน(  

- - AAA - 86,641,553.08  

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
)มหาชน(  

- - AA+(tha) - 30,535,659.73  

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
)มหาชน(  

- - AA+(tha) - 16,883,121.80  

 

ตารางแสดงอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

อนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 
Rating) และตวัตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธิบาย 

AAA (tha) AAA Aaa อนัดบัเครดติสงูทีสุ่ด แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่าทีสุ่ด 
มคีวามสามารถสงูสุดในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อนัดบัเครดติรองลงมา และถอืว่ามคีวามเสีย่งจากการลงทุนทีต่ ่ามากทีจ่ะไม่สามารถ
ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดบัความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อนัดบัความน่าเชื่อถือจาก AA ถึง BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืภายในระดบัเดยีวกนั 

• อนัดบัความน่าเชื่อถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงว่าเป็นอนัดบัเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงิน 

หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)         35,129.29 1.00 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee)           1,053.88 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)           3,512.93 0.10 

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)           5,335.04  0.15 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Trading Cost) - - 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ2 (Other Expense)           1,246.92  0.04 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด3        46,278.05 1.32 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นฐานในการค านวณ 

2 ค่าใชจ้่ายอื่นทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
3 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บรษิัทจดัการจะซื้อหรอืไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลกัสอดคล้องกบัการซื้อหรอืไถ่ถอน
หน่วยของผูล้งทุน 
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บริษทันายหน้าท่ีได้รบัค่านายหน้าสงูสดุสิบอนัดบัแรก 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดงันัน้ จงึไม่มคี่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต และงบการเงิน

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และ
ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหาร
มีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็
ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นายเทอดทอง เทพมงักร)           
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 21 กนัยายน 2563 
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบดุล

ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม (ราคาทุน 2,516,016,943.47 บาท
ในปี 2563 และ 2,813,884,615.15 บาท ในปี 2562) 3, 8, 10 3,802,935,437.26 3,281,404,668.26

เงินฝากธนาคาร 6, 7, 10 146,512,630.87 83,695,903.51
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 7 69,336.66 112,908.92
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 9, 10 11,480,383.00         16,567,755.50         
รายไดอ่ื้นคา้งรับ 10 1,055,798.28           930,697.57              

รวมสินทรัพย์ 3,962,053,586.07 3,382,711,933.76
หน้ีสิน

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 12,521,609.26 11,400,069.33
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 9, 10 301,518.00              -                           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 3,868,703.18 3,387,111.07           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,400.50 194.70                     
หน้ีสินอ่ืน 76,699.79 113,206.38

รวมหน้ีสิน 16,778,930.73 14,900,581.48
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,945,274,655.34 3,367,811,352.28

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,070,469,129.54 1,190,219,379.33
ก าไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 930,083,440.33 1,130,622,417.82
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 4 1,944,722,085.47 1,046,969,555.13
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,945,274,655.34 3,367,811,352.28

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 36.8555                   28.2957                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 107,046,913.0545  119,021,937.9325  

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2563

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Wellington Global Health Care Equity Fund * 1,592,037.441    3,802,935,437.26  100.00
รวมกองทุนตราสารทุน 3,802,935,437.26  100.00

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 3,802,935,437.26  100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,516,016,943.47 บาท) 3,802,935,437.26  100.00

* Wellington Global Health Care Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของบริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Health Care ทัว่โลก
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2562

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Wellington Global Health Care Equity Fund * 1,858,326.053    3,281,404,668.26  100.00
รวมกองทุนตราสารทุน 3,281,404,668.26  100.00

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 3,281,404,668.26  100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,813,884,615.15 บาท) 3,281,404,668.26  100.00

* Wellington Global Health Care Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของบริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Health Care ทัว่โลก
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562
รายไดจ้ากการลงทุน 3

รายไดด้อกเบ้ีย 7 633,221.40 1,081,324.68
รายไดอ่ื้น 11 5,698,125.07           5,401,510.93           

รวมรายได้ 6,331,346.47 6,482,835.61           
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 37,588,337.75 37,876,407.31
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5 1,127,650.10 1,136,292.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 3,758,833.85 3,787,640.83
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 71,300.00 71,300.00
ภาษีเงินได้ 74,869.83                194.70                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7 6,929,852.02 4,538,148.21

รวมค่าใชจ่้าย 49,550,843.55 47,409,983.28         
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (43,219,497.08) (40,927,147.67)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 172,036,571.66 32,011,983.82
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 819,398,440.68 (522,633,458.09)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (45,074,095.00) 28,336,430.00
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 9, 10 (5,388,890.50) 71,294,680.65
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.58 (1.64)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน 940,972,027.42 (390,990,365.26)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 897,752,530.34 (431,917,512.93)

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

2563 2562
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (43,219,497.08) (40,927,147.67)
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 172,036,571.66 32,011,983.82         
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 819,398,440.68 (522,633,458.09)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (45,074,095.00) 28,336,430.00
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (5,388,890.50) 71,294,680.65
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 0.58 (1.64)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 897,752,530.34 (431,917,512.93)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 1,130,472,435.27 594,102,461.55
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (1,450,761,662.55) (632,071,252.66)

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน (320,289,227.28) (37,968,791.11)
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 577,463,303.06 (469,886,304.04)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 3,367,811,352.28 3,837,697,656.32   
สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 3,945,274,655.34 3,367,811,352.28

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 119,021,937.9325 120,443,297.1551
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 33,950,984.4570 20,332,336.4616
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (45,926,009.3350) (21,753,695.6842)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 107,046,913.0545 119,021,937.9325

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 897,752,530.34 (431,917,512.93)
ปรับกระทบการเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
   ให้เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
การซ้ือเงินลงทุน (344,190,380.00) (265,587,200.00)
การขายเงินลงทุน 814,094,623.34 167,442,975.00
การลดลงในลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 43,572.26 156,439.51
การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในรายไดอ่ื้นคา้งรับ (125,100.71) 23,266.11
การเพ่ิมข้ึนในเจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,121,539.93           420,927.96
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 481,592.11              (284,427.06)
การเพ่ิมข้ึนในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,205.80                194.70                     
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินอ่ืน (36,506.59) 2,631.34
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (172,036,571.66) (32,011,983.82)
รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (819,398,440.68) 522,633,458.09
(ก าไร)ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 5,388,890.50 (71,294,680.65)
(ก าไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (0.58) 1.64

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 383,105,954.06 (110,415,910.11)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,130,472,435.27 594,102,461.55
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,450,761,662.55) (632,071,252.66)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (320,289,227.28) (37,968,791.11)
เงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 62,816,726.78 (148,384,701.22)
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 83,695,903.51 232,080,606.37      
กระทบยอดรายการก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินฝากธนาคาร 0.58 (1.64)
เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 146,512,630.87 83,695,903.51

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2563 2562 2561 2560 2559 2558
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 28.2957 31.8631 28.4355 25.1513 27.1856 20.3395
รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.3959) (0.3349) (0.3108) (0.2755) (0.3012) (0.3102)
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 1.6374 0.2647 1.7298 1.4549 0.3372 0.8761
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน ** 7.7986 (4.3209) 1.8864 1.8674 (2.4184) 7.5248
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ ** (0.4290) 0.2343 0.7659 0.2598 (0.1391) (0.3325)
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ ** (0.0513) 0.5894 (0.6437) (0.0224) 0.4872 (0.9121)

รายได(้ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 8.5598 (3.5674) 3.4276 3.2842 (2.0343) 6.8461
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 36.8555 28.2957 31.8631 28.4355 25.1513 27.1856

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 25.58        (12.20)       10.65        12.98        (7.42)         20.81        

อตัราส่วนการเงินท่ีส าคญัและขอ้มูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 3,945,275 3,367,811 3,837,698 4,606,298 5,950,218 6,230,904 
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 1.41          1.34          1.27          1.22          1.38          1.37          
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) 0.18          0.18          0.18          0.19          0.19          0.14          
อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (%) *** 30.74        12.97        32.71        48.71        33.94        102.77      

ขอ้มูลเพ่ิมเติม
* ค านวณจากจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียระหว่างปี

** ขอ้มูลต่อหน่วยท่ีรายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงโดยรวมของรายการก าไรหรือขาดทุน
จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีเน่ืองจากช่วงเวลาของรายการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัความผนัผวน
ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือ
        ขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2550 ปัจจุบนักองทุนมีจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน 13,000 
ลำ้นบำท (แบ่งเป็น 1,300 ลำ้นหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนละ 10 บำท) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ำกดั (“บริษทัจดักำร”) เป็นผูจ้ดักำรกองทุน และธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของโครงกำร โดยเน้นกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่ำงประเทศ ช่ือกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund จดทะเบียนใน
ประเทศไอร์แลนด ์ซ่ึงบริหำรและจดักำรโดย Wellington Management Company LLP คิดเป็นอตัรำเฉล่ียต่อปีไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนอำจจะเขำ้ท ำสัญญำอนุพนัธ์ (Derivative) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

กองทุนมีนโยบำยไม่จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบกำรเงินของกองทุนจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำม และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ี
ประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย นอกจำกน้ีงบกำรเงิน
ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ี
ด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน” 

งบกำรเงินของกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 ไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบังบกำรเงิน
ของกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2563 

งบกำรเงินของกองทุนไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย 
กองทุนไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กองทุนได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มีดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 22 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนรับ หรือ
จ่ำยล่วงหนำ้ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กองทุน 

กำรประกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 ก.ล.ต. ไดใ้ห้ควำมเห็นชอบแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกองทุนรวมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ท่ีประกำศใชโ้ดยสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน ซ่ึงให้ถือปฏิบติักบังบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

ฝ่ำยบริหำรของกองทุนอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

กำรวดัค่ำเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ ำนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุน
ประกอบดว้ยรำยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนและค่ำใชจ้่ำยโดยตรงทั้งส้ินท่ีกองทุนจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมโดยใชมู้ลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนคร้ังล่ำสุด ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

ก ำไรหรือขำดทุนสุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 
ณ วนัท่ีวดัค่ำเงินลงทุน 

รำคำทุนของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 

รำยไดด้อกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำย ณ วนัท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น และสัญญำอนุพนัธ ์ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสัญญำ 
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ณ วนัส้ินปี ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกสัญญำอนุพนัธ์ ท่ียงัไม่ครบก ำหนด ค ำนวณโดยปรับสัญญำอนุพนัธ์คงคำ้ง 
ณ วนัส้ินปีจำกอตัรำตำมสัญญำ เป็นรำคำตลำดของสัญญำอนุพนัธ์ท่ีมีอำยุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ี
หรือเจำ้หน้ีจำกสัญญำอนุพนัธ์ในงบดุล 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุน 

ภำษีเงินได ้

กองทุนเสียภำษีเงินได้ตำมประมวลรัษฎำกรจำกรำยไดต้ำมมำตรำ 40 (4) (ก) ในอตัรำร้อยละ 15 ของรำยไดก่้อนหัก
รำยจ่ำย  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
หลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้ค่ำใช้จ่ำย และกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  

กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ก าไรสะสมต้นปี        

 บำท 
 2563  2562 

ขำดทนุจำกกำรลงทุนสุทธิสะสม (เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50)  (273,497,810.84)  (232,570,663.17) 
รำยกำรก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจำกเงินลงทุนสะสม     

(เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50) 683,425,901.87   651,413,918.05 
รำยกำรก ำไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทนุสะสม    

(เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50) 467,520,053.11   990,153,511.20 
ก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำอนุพนัธ์สะสม    

(เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50)     152,953,656.10   124,617,226.10 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกสัญญำอนุพนัธ์สะสม     

(เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50)      16,567,755.50   (54,726,925.15) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศสะสม    

(เร่ิมสะสม 29 ส.ค. 50)                    (0.61)  1.03 
ก ำไรสะสมตน้ปี 1,046,969,555.13   1,478,887,068.06 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่ำใชจ้่ำย  อตัรำร้อยละ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทนุ  
ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน  ไม่เกิน 0.107 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

BCARE | 31



6. เงินฝากธนาคาร 

 บำท  อตัรำดอกเบ้ีย (%) 

ธนำคำร 2563  2562  2563  2562 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 29,398,381.59   5,545,917.11  0.125  0.375 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 30,515,067.30   5,002,868.31  0.225, 0.04  0.62, 0.04 

ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 86,599,181.98   73,147,118.09  0.30  0.85 

     รวมเงินฝำกธนำคำร 146,512,630.87   83,695,903.51     

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่ำงปี กองทุนมีรำยกำรธุรกิจระหว่ำงกนัท่ีส ำคญักบับริษทัจดักำร และกิจกำรอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมกำร
เดียวกันกับบริษทัจัดกำรและกองทุน รำยกำรท่ีส ำคัญดังกล่ำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 บำท   

 2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั 

     ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 37,588,337.75  37,876,407.31  ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)      

     ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 3,758,833.85  3,787,640.83  ตำมเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

     ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 223,016.69  98,617.98  รำคำตลำด 

     ค่ำธรรมเนียมบริกำรอื่น ๆ 381,510.70  334,992.84  รำคำตลำด 

     ดอกเบ้ียรับ 33,978.28  38,470.76  รำคำตลำด 

     ซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศ 83,814,450.00  182,421,920.00  ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

     ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 398,333,267.00  84,436,830.00  ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 บำท 

 2563  2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั    

     ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรคำ้งจ่ำย 3,519,521.36  3,080,598.18 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    

     เงินฝำกธนำคำร 29,398,381.59  5,545,917.11 

     ลูกหน้ีจำกดอกเบ้ีย 6,349.47  641.58 

     ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนคำ้งจ่ำย 125,689.65  98,163.96 
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8. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขำยเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 สิงหำคม 2563 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินเป็น
จ ำนวนเงิน 1,158.29 ล้ำนบำท (ปี 2562: จ ำนวนเงิน 433.03 ล้ำนบำท) โดยคิดเป็นอตัรำร้อยละ 33.00 (ปี 2562: ร้อยละ 
12.23) ต่อมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่ำงปี 

9. สัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัที่ 31 สิงหำคม 2563 กองทุนมีสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือจ ำนวน 54.50 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ เพื่อแลกกบัเงินจ ำนวน 1,707.68 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 สิงหำคม 2562 กองทุนมีสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือจ ำนวน 64.00 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ เพื่อแลกกบัเงินจ ำนวน 1,972.33 ลำ้นบำท  

10. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือ
กำรคำ้ 

มูลค่ำยติุธรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของกองทุน ณ วนัท่ีในงบกำรเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกทั้ง
สินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดท่ีแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยถือตำมรำคำท่ีซ้ือขำยกนัในตลำด 
ดงันั้นกองทุนเช่ือว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวจึงแสดงมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียคือโอกำสท่ีรำคำตรำสำรหน้ีอำจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดมีกำร
เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หำกอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดเพ่ิมสูงขึ้น รำคำตรำสำรหน้ีจะลดลง และหำกอตัรำดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลำดลดลง รำคำตรำสำรหน้ีจะมีรำคำเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตรำสำรหน้ีมีอำยยุำวเท่ำไร รำคำของตรำสำรหน้ีนั้นก็จะมีควำม
อ่อนไหวต่อกำรปรับตวัของอตัรำดอกเบ้ียมำกขึ้นเท่ำนั้น  

ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ 

กองทุนมีควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกกองทุนมีลูกหน้ี อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน กองทุน จึงไม่
คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเก็บหน้ี 

 

 

 

 

 

BCARE | 33



ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

    ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

รำยกำร 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลค่ำยติุธรรม) 122,182,664.65  107,288,038.85 

เงินฝำกธนำคำร 0.76  0.76 

รำยไดอ้ื่นคำ้งรับ 33,921.23  30,429.87 

กองทุนได้ท ำสัญญำอนุพนัธ์ เพื่อคุ ้มครองควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
(ดูหมำยเหตุ 9) 

ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 

กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดเน่ืองจำกมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ำงประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่ำว
ขึ้นอยู่กบัควำมผนัผวนของภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง สถำนกำรณ์ตลำดเงินและตลำดทุน ซ่ึงสภำวกำรณ์ดงักล่ำวอำจมี
ผลกระทบทำงดำ้นบวกหรือดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัที่ออกตรำสำร ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้อก ตรำสำรว่ำมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมผนัผวนของตลำดมำกน้อยเพียงใดอนัอำจท ำให้รำคำของตรำสำรเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงได ้

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

ผูบ้ริหำรของกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund จะวิเครำะห์ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรำคำของ
หลกัทรัพย ์โดยกองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหลกัทรัพยต์รำสำรทุนของบริษทัในกลุ่มอุตสำหกรรม Health Care ทัว่โลก 

11. รายได้อ่ืน 

รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ กำรจ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรในต่ำงประเทศให้กบักองทุนตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 

12. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ ำนำจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2563 
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รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวมในช่วงหน่ึงปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ล าดบัท่ี รายชื่อ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
หรอืทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั (www.bblam.co.th) และทีเ่วบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
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ข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 21 กนัยายน 2563 
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 
www.bblam.co.th 
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