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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี (BCARERMF)  

 Portfolio Positioning and Outlook: กองทนุ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลกั) 
 ประเด็นสําคัญทีม่ผีลต่ออุตสาหกรรมในกลุ่ม Health care คอื ข่าวการคดิคน้วัคซนีป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ 
Pfizer/Biontech และ Moderna ซึง่มีประสทิธภิาพกว่า 90% โดยเริม่มกีารผลติและแจกจ่ายในชว่งปลายปี 2563 แลว้ การคลีค่ลาย
ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะสง่ผลดตีอ่อตุสาหกรรม Health care ในหลายสว่น อาทเิชน่  

กลุ่ม Medical Technology ซึง่ไดร้ับผลกระทบต่อรายไดเ้กอืบตลอดปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่มที่เกีย่วกับโรคหัวใจและหลอด
เลอืด กลุ่มการผ่าตัดศัลยกรรม เป็นตน้ เนื่องจากผูป่้วยชะลอการเขา้รับบรกิารจากผลของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม แมห้ลายบรษัิทจะ
ให ้Guidance แนวโนม้รายไดท้ี่ยังไม่ดนัีกในอนาคตระยะสัน้ แต่ราคาหุน้ในกลุ่มนี้สามารถยืนระดับได ้สะทอ้นว่านักลงทุนมองธุรกจิ
กลุม่นี้จะกลับมาเตบิโตไดใ้นปี 2564 และ Valuation ของหุน้บางตัวยังไม่แพงนัก  

กลุ่ม Health care Services เช่น โรงพยาบาล หรอืศูนย์ดูแลผูป่้วย/ ผูสู้งอายุ เป็นอกีกลุ่มที่จะไดผ้ลประโยชน์โดยตรงจาก
การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ธุรกจิกลุ่มนี้มีการเตบิโตที่สมํ่าเสมออยู่แลว้ตามแนวโนม้สังคมผูสู้งวัย นอกจากนี้ ธุรกจิ
บรกิารดา้นสขุภาพอืน่ๆ เชน่ ทันตกรรม หรอืคลนิกิผูม้บีตุรยาก ก็จะกลับมาฟ้ืนตัวขึน้เชน่กัน 

กลุ่ม Biotechnology ที่ยังอยู่ในชว่งคน้ควา้วจัิยตัวยา การแพร่ระบาดของ COVID-19 สง่ผลกระทบต่อบรษัิทเหล่านี้ ทําให ้
กระบวนการทดลองยา (Clinical trial) เป็นไปอย่างล่าชา้ จํานวนอาสาสมัครทดลองยามีนอ้ยลง ถา้สถานการณ์กลับมาเป็นปกต ิจะ
เห็นขา่วความคบืหนา้ของ Clinical trial ทีม่ากขึน้ในปี 2564 ซึง่จะเป็นตัวขับเคลือ่นราคาหุน้ในกลุม่นี ้

วัคซนีที่มีประสทิธภิาพของ Pfizer/Biontech และ Moderna นัน้ ลว้นมาจากเทคโนโลย ีnucleoside-modified mRNA ซึง่
เป็นเทคโนโลยีใหม่ในวงการการแพทย ์โดยเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมของ COVID-19 และนําไปตัดต่อกับพันธุกรรมของเซลล์
แบคทเีรยีชนดิอืน่ใหส้รา้งโปรตนีทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับ COVID-19 ซึง่จะกระตุน้ใหร้่างกายสรา้งภูมคิุม้กันขึน้มา กระบวนการนี้แตกต่าง
กับการคดิคน้วัคซนีแบบดัง้เดมิที่ใชเ้ซลลข์องไวรัสที่อ่อนแอ ซึง่ตอ้งใชก้ารพัฒนาหลายปี ขณะที่เทคโนโลย ีmRNA นัน้สามารถเร่ง
การคดิคน้วัคซนีไดภ้ายในระยะเวลาไม่ถงึหนึ่งปี และมีตน้ทุนการผลติไม่สูง ความสําเร็จในการใชเ้ทคโนโลยี mRNA ในการคดิคน้
วัคซนีนัน้ สามารถไปต่อยอดใชกั้บการคดิคน้ยารักษาโรคอืน่ๆ ไดใ้นอนาคต โดยตัง้แต่มีการเผยแพร่ข่าววัคซนี COVID-19 ราคาหุน้
ของบรษัิทยาที่ใชเ้ทคโนโลยีเกี่ยวกับ RNA รวมถงึบรษัิทที่เกี่ยวขอ้งกับ Gene therapy และบรษัิทที่ใหบ้รกิารวเิคราะห์และตัดต่อ
พันธุกรรม มีการปรับตัวขึน้ตามไปดว้ยเช่นกัน นอกจากนี้ มีโอกาสที่จะไดเ้ห็นความคืบหนา้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มากขึน้ใน
อนาคต 

นอกจากปัจจัยบวกขา้งตน้แลว้ อุตสาหกรรม Health care ถูกแรงกดดันเชิงลบจากนโยบายของนายโจ ไบเดน ว่าที่
ประธานาธบิดคีนใหม่ของสหรัฐฯ ซึง่นโยบายหลักทีพ่ยายามผลักดัน คอื การพยายามลดตน้ทุนการรักษาพยาบาลโดยรวม เชน่ การ
ใหม้ปีระกันสขุภาพทางเลอืกทีอ่อกโดยรฐับาล ซึง่คาดว่าจะมรีาคาถูกกวา่โปรแกรมประกันสขุภาพของบรษัิท Managed care ทีม่อียู่
ตอนนี้ หรอืการควบคุมราคายา เป็นตน้ ซึง่ความไมแ่น่นอนดา้นนโยบายนี้เป็นปัจจัยกดดันราคาหุน้ของธุรกจิกลุ่ม Managed care มา
หลายเดือน แมว้่าการเติบโตของรายไดแ้ละกําไรจะเป็นไปในทางที่ดีก็ตาม โดยในวันที่ 5 มกราคม 2564 จะมีการเลือกตั้ง
วฒุสิมาชกิของรัฐจอรเ์จยี ซึง่จะเป็นตัวชีว้า่ พรรคเดโมแครตจะมเีสยีงขา้งมากในวุฒสิภาหรอืไม่ ซึง่ถา้พรรคเดโมแครตสามารถครอง
เสียงขา้งมากไดทั้ง้สองสภา จะทําใหก้ารผลักดันนโยบายต่างๆ สะดวกมากขึน้ และทําใหค้วามไม่แน่นอนต่อหุน้กลุ่ม Managed 
care ยังมตีอ่ไป 

    โดยรวมแลว้ สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เร ิม่คลี่คลายน่าจะส่งผลดา้นบวกต่ออุตสาหกรรม Health care 
มากกว่าดา้นลบ และดว้ย Valuation ทียั่งมสีว่นลดเทยีบกับดัชนี S&P500 เมือ่เทยีบกับอดตี เชือ่ว่า การลงทุนในธุรกจิ Health care 
ยังน่าจะมแีนวโนม้ทีด่ทัีง้ในระยะสัน้และระยะยาวหลังจากนี้ 

Portfolio Positioning and Outlook: กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี (BCARERMF) 
 ทมีจัดการลงทุน กองทุนบัวหลวง ยังคงเชือ่มั่นต่อศักยภาพในอนาคตของอุตสาหกรรม Health Care ดว้ยแรงผลักดันจาก
แนวโนม้สังคมผูสู้งวัย หรือ Aging Society การพัฒนานวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ ที่มีอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้การนําเทคโนโลยีมาใช ้
มากขึน้ ลว้นแต่เป็นปัจจัยส่งเสรมิเชงิบวกต่อบรษัิทในอุตสาหกรรมนี้ และเรายังเชื่อมั่นในความสามารถและประสบการณ์ของ
ผูจั้ดการกองทุนหลักที่มมีากกว่า 20 ปีในการลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care ซึง่เป็นหัวใจสําคัญในการเลอืกลงทุนหุน้ในกลุ่มนี้ 
ทีต่อ้งใชค้วามเขา้ใจในธรุกจิเฉพาะทางอยา่งลกึซึง้     
 สําหรับการลงทนุตัง้แตวั่นที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่
การเลีย้งชพี มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563 เทา่กับ 5,569.63 ลา้นบาท หรอื 14.2367 บาทต่อหน่วยลงทนุ 
และมผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังในรอบระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 9.77 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทจะ
บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีกํ่าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 
 Fund Management 
 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 
3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ส.ค. 63 
6 เดอืน 

ต ัง้แต ่29 พ.ค. 63 
1 ปี 

ต ัง้แต ่29 พ.ย. 62 
3 ปี 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 60 
5 ปี 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 58 
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่19 พ.ค 58 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  13.7869   12.9694   11.8385   10.6318   10.4417  10.0000  

ผลการดําเนนิงาน 
ของ BCARERMF 3.26 9.77 20.14 10.21 6.39 6.58 

เกณฑม์าตรฐาน2 -0.54 2.03 14.03 8.84 5.90 5.52 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

18.983 18.693 28.00 20.50 18.64 18.69 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

18.383 17.803 25.22 17.85 15.76 15.87 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ MSCI World Health Care Index NET (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทุนหลัก) ใน

สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน                                                       
ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทุน  : Wellington Global Health Care Equity Fund 
วนัทีจ่ดัต ัง้กองทุน : 21 ตลุาคม 2546 
ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
อายโุครงการ  : ไม่กําหนด 
ดชันชีีว้ดั  : MSCI World Health Care Index NET 
 อยา่งไรก็ด ีกองทนุหลักควบคมุความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์โดยใชว้ธิ ีRelative VaR โดย 

VaR ของ Portfolio ตอ้งไมเ่กนิ 2 เทา่ของ VaR ของ S&P North America Healthcare Sector Index 

ผูจ้ดัการกองทนุ  : Wellington Management Company LLP (WMC) 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  : State Street Custodial Services (Ireland) Limited 
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ 

 Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตรา
สารทนุของกลุม่บรษัิทเภสัชกรรม เทคโนโลยชีวีภาพ บรกิารดา้นสขุภาพ และผลติภัณฑท์างการแพทย ์
นโยบายการลงทนุ 
• กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนในตราสารทุน ใน Health Care Sector มีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทใน

อตุสาหกรรม Health Care ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก 
• กองทนุหลักบรหิารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) 
• กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ ซึง่เป็นสมาชกิ

สามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) 
• กองทุนหลักมีขัน้ตอนการลงทุนที่เนน้การวเิคราะห์จาก Bottom-up Approach ซึง่พจิารณาบรษัิทที่มีปัจจัยพื้นฐานด ีมี

คณุคา่ในระยะยาว เบือ้งตน้แบง่ออกเป็น 4 หมวดธรุกจิยอ่ย (Sub-Sectors) ไดแ้ก ่ 
- หมวดเภสชักรรมท่ัวไป (Major Pharmaceuticals)  
- หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสชักรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals) 
- หมวดผลติภัณฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 
- หมวดบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) 

• กองทุนหลักมนีโยบายกระจายการลงทุน โดยกําหนดใหล้งทุนในแตล่ะหลักทรัพยไ์ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ
ของกองทนุ และกองทนุลงทนุในตลาดเกดิใหมไ่มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 
• กองทุนหลักมีนโยบายที่นําเงนิส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย ์โดยจะสํารองเงนิสดเป็นจํานวนนอ้ยที่สุด เพื่อ

วัตถปุระสงคใ์นดา้นสภาพคล่องของกองทนุเทา่นัน้ 
• กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Transaction) เช่น Future Option Forward และ 

SWAP และหรือตราสารอื่นๆ เช่น Depositary Receipt หลักทรัพย์ของกจิการที่มีลักษณะเป็น Supranational Entities ที่ออกใน
สกลุเงนิของประเทศต่างๆ หลักทรัพยข์า้มชาต ิหรอืหลักทรัพยท์ีม่ลัีกษณะเป็น Semi-Governmental Securities 
 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุหลกั 

 
แหลง่ทีม่า: Wellington Management ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2563   
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รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่30 พฤจกิายน 2563 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ    5,171,810,231.53    92.86 

ประเทศไอรแ์ลนด ์   

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน   

Wellington Global Health Care Equity Fund      5,196,041,431.53 
    

         93.29   

เงนิฝากธนาคาร   

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ (24,231,200.00) (0.44) 
   
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 382,167,716.71            6.86   

เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA         122,072,581.56               2.19  

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)        260,095,135.15    4.67 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 5,569,626,624.78 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 14.2367 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่                         
ตามราคาตลาด

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื
บรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

122.07 2.19 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุ่มตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไม่
ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื  

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการ
ลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนธันวาคม 2563 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ 
กําหนด 

อนัดบั 
ความ 

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 122,072,581.56 
2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 14,823,394.63 
3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 245,271,740.52 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คอืขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติ
ของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ 
S&P’s 

Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามากที่
จะไม่สามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต่ํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 
ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่าง

ของคณุภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบดลุ 
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 บาท 

 2563 

สนิทรพัย ์  

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 3,619,709,698.61 บาท) 5,196,041,431.53 

  เงนิฝากธนาคาร 392,208,143.15 

  ลกูหนี้  

     จากดอกเบีย้ 240,528.89 

  ลกูหนี้จากสญัญาอนุพันธ ์ 21,265,342.00 

     รวมสนิทรัพย ์ 5,609,755,445.57 
  

หนีส้นิ  

  เจา้หนี้จากการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 24,231,200.00 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10,280,955.33 

  เจา้หนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 107,905.50 

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,287,932.53 

  หนี้สนิอืน่ 220,827.43 

     รวมหนี้สนิ 40,128,820.79 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 5,569,626,624.78 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ  

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,912,143,324.23 

  กําไรสะสม  

     บัญชปีรับสมดลุ 118,285,889.20 

     กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน 1,539,197,411.35 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 5,569,626,624.78 

  

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 14.2367 

จํานวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 391,214,332.4229 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

       รอ้ยละของ 

ชือ่หลกัทรพัย ์  จํานวนหนว่ย   มลูคา่ยุตธิรรม  มลูคา่เงนิลงทุน 
     (บาท)  (%) 

เงนิลงทุนในกองทนุรวมในตา่งประเทศ       

หนว่ยลงทนุกองทุนรวมตราสารทุน       

         Wellington Global Health Care Equity Fund *  2,121,542.7370  5,196,041,431.53  100.00 

รวมหนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทนุ    5,196,041,431.53  100.00 

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ    5,196,041,431.53  100.00 
        

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 3,619,709,698.61  บาท)    5,196,041,431.53  100.00 
        

* Wellington Global Health Care Equity Fund มนีโยบายการลงทนุในหลักทรัพยต์ราสารทนุของบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรม Health Care ทั่วโลก  
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งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัระยะเวลาหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

 
บาท 

 2563 
รายไดจ้ากการลงทุน  

  รายไดด้อกเบีย้ 275,471.38 

  รายไดอ้ืน่ 3,999,151.56 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 4,274,622.94 
  

คา่ใชจ้า่ย  

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 31,591,224.73 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 827,754.72 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 1,379,591.16 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 31,081.54 

  คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงาน 5,070,239.95 

     รวมคา่ใชจ่้าย 38,899,892.10 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ (34,625,269.16) 

  

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน  

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 7,431,661.33 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากเงนิลงทนุ 400,861,262.85 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาอนุพันธ ์ 67,721,740.00 

  รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้จากสัญญาอนุพันธ ์ 41,092,620.50 

       รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 517,107,284.68 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการดําเนนิงาน 482,482,015.52 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1                                    
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงนิ                                 
หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละของ                                
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 
[คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.00% ต่อปี แต่กองทนุ
อาจไดร้ับเงนิค่าตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ 
อกีไมเ่กนิ 0.50% ต่อปี] 

29,524.51  
 
 

0.573 
 
 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 773.60  0.015 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,289.34 0.025 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 4,206.68  0.082 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 576.80  0.011 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 36,370.93  0.705 

1 เป็นค่าใชจ้่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อนึ่ง การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดรั้บคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถิัวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ้่ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ  กรณีกองทุน Feeder Fund บรษัิทจัดการจะซือ้หรอืไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลักสอดคลอ้งกับการซือ้หรอืไถ่ถอนหน่วยของ  
ผูล้งทนุ 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

สําหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไมม่คีา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารทําธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

ลําดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทําธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (http://www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องสํานักงาน ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

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

สําหรบัรอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 

- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 6 ธันวาคม 2563



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

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 




