รายงานประจาปี
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
BCARERMF
สำหรับรอบระยะเวลำตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
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การแก ้ไขเปลีย
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ
่ องทุนลงทุนหรือมีไว ้เป็ นรายตัว
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่ บุคคลทีเ่ กีย
รายชือ
่ วข ้องทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึง่ ปี
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ข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก
่ องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
่ (Soft Commission)

34

ความเห็นของบริษ ัทจ ัดการ
เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (BCARERMF)

ตลาดหุ ้นโลกในเดือนพฤษภาคมเคลือ
่ นไหวค่อนข ้างผันผวน โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงครึง่ เดือนแรกเข ้าสูโ่ ซน Bear
Market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต ้นปี ที่ 20% ก่อนทีจ
่ ะปรับเพิม
่ ขึน
้ ได ้ในช่วงครึง่ หลังของเดือนและปิ ดทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน ้า โดยประเด็นทีเ่ ป็ นปั จจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้ อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี
แนวโน ้มนโยบายการเงินที่เข ้มงวดเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ ด ี
ตลาดเริม
่ รับรู ้ปั จจัยด ้านนโยบายการเงินทีเ่ ข ้มงวดขึน
้ ไปมากแล ้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้ อทีอ
่ ัตราการปรับขึน
้ เริม
่ ชะลอลง
ทัง้ นี้ ทิศทางของอัตราดอกเบีย
้ ที่เพิม
่ ขึน
้ ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึน
้ สูงในช่วงที่ผ่านมา
อาจเป็ นปั จจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ ้นให ้อยูใ่ นระดับ Multiple ทีต
่ ่าลง ในระยะข ้างหน ้าผลกระทบของเงินเฟ้ อต่อกาไร
บริษัทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปั จจัยสาคัญทีจ
่ ะส่งผล
่ ง
ต่อการลงทุนสินทรัพย์เสีย
ในด ้านเศรษฐกิจนั น
้ สงครามยูเครน-รัสเซียทีย
่ ังคงยืดเยือ
้ การคว่าบาตรทางการค ้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน
เป็ นปั จจัยทีซ
่ ้าเติมปั ญหาอุปทาน และเพิม
่ แรงกดดันต่อระดับเงินเฟ้ อทีม
่ ใี นหลายประเทศ ขณะทีร่ าคาน้ ามันทีย
่ น
ื ระดับสูงและราคา
้ และการบริโภค โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั น
อาหารที่มีแนวโน ้มปรับเพิม
่ ขึน
้ ก็เป็ นปั จจัยลดทอนกาลังซือ
้ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจที่
ขึน
้ มาร ้อนแรงจากการจ ้างงานที่แข็ง แกร่ง หนุนภาคการบริโภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน ้มถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน
้ ดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ ศรษฐกิจยูโรโซน ซึง่ ได ้รับผลกระทบด ้านพลังงานจากรัสเซีย ยังคงมีแนวโน ้มได ้รับ
ผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้ อและเศรษฐกิจ ด ้านเศรษฐกิจจีน การใช ้มาตรการ Zero-COVID ในช่วงทีผ
่ ่านมา ส่งผลกระทบต่อ ภาค
การบริการและการผลิต ซึง่ ล่าสุดจานวนผู ้ป่ วยโควิดรายใหม่ต่อ วันในจีน ได ้ลดลงแล ้ว แต่สถานการณ์ในจีน ยังเป็ นปั จ จั ย ที่ต ้อง
ติดตาม โดยถ ้าหากควบคุมได ้ดีตอ
่ เนื่อง เศรษฐกิจยังอาจได ้แรงหนุนทัง้ จากนโยบายการเงินและการคลัง ต่างจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และยูโรโซน โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะข ้างหน ้า ทาให ้ประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเริม
่ เป็ น
่ งมากขึน
ความเสีย
้ แต่หากปั จจัยกดดันต่างๆ ข ้างต ้น สามารถลดระดับลงมาได ้ รวมถึงระดับอัตราเงินเฟ้ อทีช
่ ะลอความร ้อนแรงลง
่ าวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
อาจช่วยลดความกดดันต่อนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ และเลีย
่ งการเข ้าสูภ
ในส่วนของหุ ้นกลุ่ม Health Care วัดจาก MSCI World Health Care ปรับเพิม
่ ขึน
้ 0.56% ในเดือนพฤษภาคม โดยเป็ น
การเพิม
่ ขึน
้ จากกลุ่ม Health Care Service และ Biopharma ขนาดใหญ่ ขณะที่ผลการดาเนินงานของบริษั ท กลุ่ม Health Care
ของสหรัฐฯ (มีน้ าหนัก 75.7% ในพอร์ต) ในไตรมาสแรกของปี กาไรปรับเพิม
่ ขึน
้ 16.1% และหลายบริษัทในอุตสาหกรรมมีผลการ
ดาเนินงานทีด
่ ก
ี ว่าตลาดคาการณ์ (Earning Surprise)
ผู ้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองว่า โลกจะยังคงเห็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หลายสิง่ ได ้
่ าวะปกติแล ้ว และยังคงมองเห็นจังหวะสาหรับการเข ้าลงทุน โดยหุ ้นของบริษัทในกลุ่ม Biopharma ขนาดใหญ่มรี ะดับ
กลับเข ้าสูภ
มูลค่าที่น่าสนใจแม ้ว่าราคาจะปรับขึน
้ มาแล ้วในช่วงก่อนหน ้านี้ก็ตาม หลายบริษัทจะมีการออกผลิตภัณฑ์และการอนุมัตย
ิ าใหม่ๆ
้ สุดสิทธิบัตร ขณะที่บริษัทกลุ่ม Biopharma ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ราคาหุ ้น
เพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์ยาตัวเก่าที่กาลังจะสิน
ปรับตัวลงมาอย่างมากแล ้วนั น
้ ส่งผลให ้ระดับมูลค่าดูสมเหตุสมผลมากขึน
้ นอกจากประเด็นของระดับมูลค่าแล ้วนั น
้ สิง่ ทีท
่ าให ้หุ ้น
กลุ่ม Biopharma เป็ นที่น่าสนใจ ได ้แก่ การพัฒนาของนวัต กรรมและผลิตยาที่มีประสิท ธิภาพเพื่อ การรั กษาโรคได ้หลากหลาย
มากขึน
้ โดยเฉพาะในยาทีร่ ักษามะเร็งและโรคหายาก นอกจากนัน
้ กองทุนหลักยังให ้ความสาคัญกับหุ ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์
จากการการพัฒนาและผลิตยาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเพือ
่ การรักษาโรคได ้หลากหลายมากขึน
้ ตัง้ แต่การตรวจสุขภาพตามปกติรวมไปถึง
ั ซ ้อนมากขึน
การวินจ
ิ ฉัยทีซ
่ บ
้ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริม
่ ต ้น เป็ นต ้น
ผู ้จัดการกองทุนหลักยังคงคัดเลือกบริษัททีพ
่ ัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทีต
่ อบสนองความต ้องการทางการแพทย์ในสวนที่ยังมี
การขาดแคลน โดยในระยะยาวการลงทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดูแลรักษาสุขภาพยังคงเป็ น Mega Trend ทีส
่ ามารถให ้ผลตอบแทน
้จากผู
ั
ได ้ดีในระยะยาว จากการทีย
่ ังคงมีความต ้องการใช
้บริโภคอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในภาวะทีส
่ งคมมีแนวโน ้มทีจ
่ านวนผู ้สูงอายุเพิม
่
มากขึน
้ รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีทใี่ ช ้ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ิ สุทธิ
สาหรับการลงทุนตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุน BCARERMF มีมูลค่าทรัพย์สน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 6,809.98 ล ้านบาท หรือ 13.7164 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุน บั ว หลวง ขอกราบขอบพระคุณ ท่า นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุก ท่า นที่ใ ห ้ความไว ้วางใจ และขอให ้ค ามั่ น ว่า บริษั ท จะ
บริหารกองทุนด ้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใต ้กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีก
่ าหนด และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยโคร่งครัด
Fund Management
กองทุนบัวหลวง
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ข้อมูลบริษ ัทจ ัดการ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุน รวม บัว หลวง จากัด จดทะเบีย นเป็ นบริษั ท จากัด เ ลขที่ 0105535049700 เมื่อ วัน ที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ด ้วยทุนจดทะเบียน 100 ล ้านบาท โดยได ้รับชาระเต็มมูลค่าแล ้ว และได ้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมือ
่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

75.0

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)

10.0

3. Asia Financial Holdings Ltd.

10.0

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

5.0

ื่ ผูจ
รายชอ
้ ัดการกองทุน
่ ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน

ว ันทีเ่ ริม
่ บริหารกองทุนนี้

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

19 พฤษภาคม 2558

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

19 พฤษภาคม 2558

3. นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกล
ู
4. นายเจฟ สุธโี สภณ

16 มิถน
ุ ายน 2558
19 พฤษภาคม 2558

ั พันธ์
5. นางสาววนาลี ตรีสม

1 เมษายน 2559

6. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

2 มกราคม 2563

7. นางอติกานต์ พานิชเกษม

19 พฤษภาคม 2558

8. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

19 พฤษภาคม 2558

9. นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ

19 พฤษภาคม 2558

10. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

19 พฤษภาคม 2558

11. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

19 พฤษภาคม 2558

12. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

17 กรกฎาคม 2561

13. นางสาวเศรณี นาคธน

3 พฤษภาคม 2565
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ข้อมูลกองทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนซึง่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ได ้รับอนุมัตจ
ิ ากสานั กงาน ก.ล.ต. ให ้จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ระดมเงินจากผู ้ลงทุนทั่วไป โดยมีจานวนเงินทุนจดทะเบียน 9,000 ล ้านบาท
้ คืนหน่ ว ย
ประกอบด ้วยหน่วยลงทุน 900 ล ้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 10 บาท เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ
่ งต่างประเทศ ซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของ
ลงทุน ทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย
้ งชีพ (RMF) เน ้นลงทุนแบบมีความเสีย
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector
้ สุดของกองทุน
Fund) ไม่กาหนดระยะเวลาสิน
นโยบายการลงทุ น กองทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุ น หลั ก )
ิ สุทธิของกองทุน ส่วนทีเ่ หลืออาจลงทุน ใน
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
หรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
่ ตามที่สานั กงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือให ้ความเห็นชอบ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
Derivatives ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note
Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุ น หลั ก ) เ ป็ นกองทุ น รวมต่ า งประเ ทศที่ บ ริ ห ารจั ด การโดย
Wellington Management Company LLP ทีม
่ น
ี โยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จะบริหารกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลีย
้ งชีพ
้ วน ตลอดจนภายใต ้พระราชบั ญ ญั ต ห
ตามข ้อบั ง คั บ ที่ก าหนดไว ้ในหนั ง สือ ชีช
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู ้ดูแล
ิ ของกองทุนและควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทจัดการอย่า ง
ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ จะทาหน ้าที่เก็บรักษาทรัพย์สน
ใกล ้ชิด
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปี บ ัญช ี
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เรือ
่ ง
การเปลีย
่ นแปลงเกณฑ์วัดผล
การดาเนินงาน

รายละเอียด
จากเดิม

ว ันทีม
่ ผ
ี ล
1 เมษายน 2565 เป็ นต ้นไป

ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
(ซึง่ เป็ นเกณฑ์วัดผลการดาเนินงานของกองทุนหลัก)
ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ น
เพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณ
ผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%
เป็ น
1) MSCI World Health Care Net Total Return USD
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%
2) MSCI World Health Care Net Total Return USD
Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตรา
แลกเปลีย
่ นเพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%
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ผลการดาเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

6 เดือน

% ต่อปี
1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

ตงแต่
ั้
28 ก.พ. 65 ตงแต่
ั้
30 พ.ย. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 64 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 62 ตงแต่
ั้
31 พ.ค. 60

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

ว ันที่ 19 พ.ค. 58

14.1601

15.2738

15.0379

10.3647

10.2858

10.0000

-3.13

-10.20

-8.79

9.78

5.92

4.59

3.79

-0.25

12.33

17.21

10.84

7.98

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของผลการดาเนินงาน

21.203

19.633

15.63

20.16

18.22

17.98

ความผ ันผวน
(Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

17.913

16.993

14.16

17.85

15.82

15.35

ผลการดาเนินงาน
ของ BCARERMF
เกณฑ์มาตรฐาน2

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการต ้นรอบทีใ่ ช ้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง

3

1) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 50.00%
2) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงิน
บาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00%
% ต่อปี
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดาเนินงาน และความผ ันผวนของผลการดาเนินงาน
ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหล ัก)
่ กองทุน :
ชือ

Wellington Global Health Care Equity Fund

ว ันทีจ
่ ัดตงกองทุ
ั้
น:

21 ตุลาคม 2546

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กาหนด

นโยบายการลงทุน :

เน ้นลงทุนใน 4 หมวดธุรกิจย่อย (Sub-Sectors) ได ้แก่
1) หมวดเภสัชกรรมทั่วไป (Major Pharmaceuticals)
2) หมวดเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) และเภสัชกรรมเฉพาะทาง (Specialty
Pharmaceuticals)
3) หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
4) หมวดบริการด ้านสุขภาพ (Health Services)

ด ัชนีชวี้ ัด :

MSCI World Health Care Index Net
่ งจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยใช ้วิธี Relative
อย่างไรก็ด ี กองทุนหลักควบคุมความเสีย
VaR โดย VaR ของ Portfolio ต ้องไม่เกิน 2 เท่าของ VaR ของ S&P North America Healthcare
Sector Index

ผูจ
้ ัดการกองทุน :

Wellington Management Company LLP

ิ
ผูร้ ับฝากทร ัพย์สน

State Street Fund Services (Ireland) Limited

ว ัตถุประสงค์การลงทุน
Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์เพือ
่ แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร
ทุนของกลุม
่ บริษัทเภสัชกรรม เทคโนโลยีชวี ภาพ บริการด ้านสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
นโยบายการลงทุน
• กองทุนหลักจะมุง่ ลงทุนในตราสารทุน ใน Health Care Sector มีนโยบายทีจ
่ ะกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ในอุตสาหกรรม Health Care ทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC)
• กองทุน หลั ก เป็ นกองทุน ที่จั ด ตั ง้ ตามระเบีย บของ UCITS ภายใต ้กฎหมายที่เ กี่ย วข ้องของประเทศไอร์แ ลนด์ ซึง่ เป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO)
• กองทุนหลักมีขัน
้ ตอนการลงทุนที่เน ้นการวิเคราะห์จาก Bottom-up Approach ซึง่ พิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มี
คุณค่าในระยะยาว เบือ
้ งต ้นแบ่งออกเป็ น 4 หมวดธุรกิจย่อย (Sub-Sectors) ได ้แก่
- หมวดเภสัชกรรมทั่วไป (Major Pharmaceuticals)
- หมวดเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) และเภสัชกรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals)
- หมวดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)
- หมวดบริการด ้านสุขภาพ (Health Services)
• กองทุ น หลั ก มีน โยบายกระจายการลงทุ น โดยก าหนดให ้ลงทุ น ในแต่ ล ะหลั ก ทรั พ ย์ไ ด ้ไม่ เ กิน ร ้อยละ 10 ของมู ล ค่ า
ิ ของกองทุน และกองทุนลงทุนในตลาดเกิดใหม่ไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ทรัพย์สน
• กองทุนหลักมีนโยบายทีน
่ าเงินส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะสารองเงินสดเป็ นจานวนน ้อยทีส
่ ด
ุ เพือ
่
วัตถุประสงค์ในด ้านสภาพคล่องของกองทุนเท่านัน
้
• กองทุน หลั ก อาจพิจ ารณาลงทุน หรือ มีไ ว ้ซึง่ ตราสารอนุ พั น ธ์ (Derivative Transaction) เช่น Future Option Forward
และ SWAP และหรื อ ตราสารอื่น ๆ เช่ น Depositary Receipt หลั ก ทรั พ ย์ข องกิจ การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น Supranational
Entities ทีอ
่ อกในสกุลเงินของประเทศต่างๆ หลักทรัพย์ข ้ามชาติ หรือหลักทรัพย์ทม
ี่ ีลักษณะเป็ น Semi-Governmental
Securities
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ผลการดาเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก
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แหล่งทีม
่ า: Wellington Management ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ความผ ันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนหล ัก

แหล่งทีม
่ า: Wellington Management ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดการลงทุน
ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

6,423,828,284.98

94.33

6,423,827,638.72

94.33

646.26

0.00

427,154,744.92

6.27

56,391,810.78

0.83

370,762,934.14

5.44

ประเทศไอร์แลนด์
หน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
Wellington Global Health Care Equity Fund
เงินฝากธนาคาร
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
เงินฝากธนาคาร
่ ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ
ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

6,809,981,956.08
13.7164
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

(ล้านบาท)
1. กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

-

-

56.39

0.83

่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส
3. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้

-

-

่ ถือต่ากว่าอันดับทีส
4. กลุม
่ ตราสารทีม
่ อ
ี ันดับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได ้
่ ถือ
หรือไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

-

-

5. ตราสารทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรือ
่ งการลงทุนของกองทุน

-

-

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดในกลุม
่ 4. ทีค
่ าดว่าจะลงทุนในเดือนมิถน
ุ ายน 2565

-

-

2. กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
่ ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน
้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้ค้าประกัน

BCARERMF | 11

ื่ ถือของตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชอ
้ งึ่ ทุน หรือเงินฝาก
ทีก
่ องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประเภท

ผูอ
้ อก

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

ว ันครบ
กาหนด

อ ันด ับ
ความ
่ ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตว๋ ั

มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

5,998,316.40

2. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

364,764,617.74

3. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน)

-

-

AAA

-

56,391,810.78

่ ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
่ ถือ (Credit Rating) คือ ข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ ซึง่ แบ่ง เป็ นความเสีย
่ งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี้ (Issuer
อันดับความน่าเชือ
่ ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
Rating) และตัวตราสารหนี้แต่ละรุ่น (Issue Rating) ซึง่ จัดทาโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
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

คาอธิบาย
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
่ ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
่ ่าทีส
่ ด
ุ มีความสามารถ
สูงสุดในการชาระเงินต ้นและดอกเบีย
้ ตามกาหนดเวลา
่ งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
่ ่ามากทีจ
่ ะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได ้ตามกาหนด

่ งอยูใ่ นระดับต่า
ความเสีย

่ งและความสามารถในการชาระหนี้อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับความเสีย

หมายเหตุ :
•
•

่ ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
อันดับความน่าเชือ
่ ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
่ ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
อันดับความน่าเชือ
่ แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใ่ ช ้ในประเทศไทย
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้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
้ า
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน1

จานวนเงิน

(Fund’s Direct Expenses)

หน่วย : พ ันบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2

ร้อยละ
ของมูลค่า
ิ สุทธิ
ทร ัพย์สน

84,271.26

1.18

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

2,150.40

0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)

3,584.01

0.05

ค่าโฆษณา (Advertising Expense)

9,600.77

0.13

[ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร ้อยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทุนอาจได ้รับเงิน
ค่าตอบแทนคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศ อีกไม่เกินร ้อยละ 0.50 ต่อปี ]

้ ขายหลักทรัพย์ (Trading Cost)
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ3 (Other Expense)
4
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1

2
3
4

-

-

1,423.83

0.02

101,030.27

1.41

เป็ นค่าใช ้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ อนึ่ง การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้
ิ สุทธิกอ
มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
ิ สุทธิถัวเฉลีย
รวมเงินค่าตอบแทนทีก
่ องทุนได ้รับคืนจากกองทุนรวมต่างประเทศร ้อยละ 0.18 ของมูลค่าทรัพย์สน
่
ิ สุทธิ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีน
่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร ้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สน
้ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่านายหน ้าซือ
้ จากการซือ
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่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
ข้อมูลอ ัตราสว
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- ไม่มี ้ ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกล
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
่ เติมจาก Trading cost ที่จะทาให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ยุ ท ธ์ ก าร ลงทุ น ข อง ก อง ทุ น เ ช่ น กองทุ น Passive Management จะมี PTR ต่ า ในขณะที่ ก อง ทุ น Active
ิ ทีน
ิ ประเภททีโ่ ดยลักษณะ
Management จะมี PTR สูง ดังนัน
้ ทรัพย์สน
่ ามาคานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สน
้ ขายเปลีย
แล ้วจะมีการซือ
่ นมือเพือ
่ การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็ นต ้น โดย PTR คานวณจากมูลค่าทีต
่ ่า
้ ทรั พย์ส น
ิ กั บ ผลรวมของมูล ค่า การขายทรั พย์ส น
ิ ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบ
กว่า ระหว่า งผลรวมของมูล ค่า การซือ
ิ สุทธิเฉลีย
ระยะเวลาบัญชีทผ
ี่ า่ นมา หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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ิ อ ันด ับแรก
บริษ ัทนายหน้าทีไ่ ด้ร ับค่านายหน้าสูงสุดสบ
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
- ไม่มี หมายเหตุ : กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือ
่ การเลีย
้ งชีพ เป็ นกองทุนรวมตราสารทุนทีล
่ งทุนในต่างประเทศ ซึง่ เน ้น
ลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) ดัง นั น
้ จึง ไม่ม ีค่า นายหน ้า
้ ขายหลักทรัพย์
ซือ
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รายงานของผูส
้ อบบ ัญชรี ับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ ยงชี พ (“กองทุน ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2565 งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ ยงชี พ ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2565 ผลการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่า วไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิสระจาก กองทุน ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิ บัติทางบัญ ชี สาหรับ
กองทุน รวมและกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษ ทั จัด การลงทุน กาหนดโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การ เปิ ดเผย
เรื่ อ งที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม
ผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจ ริ ต หรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบ ัติง านตามวิธี ก ารตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ ย งเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่
ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนิ นงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริ ษทั พีวี ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 23 มิถุนายน 2565
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ :
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไรสะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไรสะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
7
3, 4
5
5
3, 6

2565

2564

6,423,827,638.72
428,113,752.61
479,635.69
1,355,137.18
6,853,776,164.20

6,306,850,095.55
393,119,867.72
419,740.35
2,873,001.00
6,703,262,704.62

1,437,997.12
35,237,409.61
6,794,433.08
324,368.31
43,794,208.12
6,809,981,956.08

4,023,751.00
20,181,999.00
6,447,729.21
295,817.45
30,949,296.66
6,672,313,407.96

4,964,821,494.93

4,436,991,929.33

676,925,075.20
1,168,235,385.95
6,809,981,956.08

367,962,485.91
1,867,358,992.72
6,672,313,407.96

13.7164
496,482,149.4927

15.0379
443,699,192.9326

7
3, 5, 6
5

BCARERMF | 20

กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
กองทุนตราสารทุน
Wellington Global Health Care Equity Fund *
รวมกองทุนตราสารทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,829,169,042.91 บาท)

จานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

2,552,983.993 6,423,827,638.72
6,423,827,638.72
6,423,827,638.72

100.00
100.00
100.00

6,423,827,638.72

100.00

* Wellington Global Health Care Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Health Care ทัว่ โลก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อหลักทรัพย์
เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่ างประเทศ
กองทุนตราสารทุน
Wellington Global Health Care Equity Fund *
รวมกองทุนตราสารทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,263,686,901.29 บาท)

จานวนหน่วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน

2,367,107.245 6,306,850,095.55
6,306,850,095.55
6,306,850,095.55

100.00
100.00
100.00

6,306,850,095.55

100.00

* Wellington Global Health Care Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Health Care ทัว่ โลก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บาท
รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

หมายเหตุ
3
5
8

2565

2564

1,031,729.41
13,472,480.39
14,504,209.80

751,487.47
9,215,866.19
9,967,353.66

90,170,246.91
2,300,933.00
3,834,888.34
60,900.00
11,686,261.35
108,053,229.60
(93,549,019.80)

71,259,358.00
1,861,304.77
3,102,174.67
61,000.00
11,075,658.53
87,359,495.97
(77,392,142.31)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
3
รายการกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
6, 7
รายการกาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

41,600,341.62
(448,504,598.45)
(182,097,100.00)
(16,573,274.43)
44.29
(605,574,586.97)

22,868,164.01
867,692,724.19
(5,151,335.00)
2,626,186.00
888,035,739.20

การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

(699,123,606.77)

810,643,596.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
5
5
5
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บาท
2565
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงาน
การเพิม่ ขึ้นของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี

2564

(699,123,606.77)
1,458,730,654.44
(621,938,499.55)
137,668,548.12
6,672,313,407.96
6,809,981,956.08

810,643,596.89
1,568,699,464.04
(554,341,784.08)
1,825,001,276.85
4,847,312,131.11
6,672,313,407.96

หน่วย
การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี
หัก
: หน่วยลงทุนที่รับซื้ อคืนในระหว่างปี
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

443,699,192.9326
94,125,591.3624
(41,342,634.8023)
496,482,149.4927

373,771,152.1717
108,618,877.0919
(38,690,836.3310)
443,699,192.9326
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
1.

ข้ อมูลทั่วไป
กองทุ น เปิ ดบัว หลวงโกลบอลเฮลธ์ แ คร์ เ พื่ อ การเลี้ ย งชี พ (“กองทุ น ”) จดทะเบี ยนเป็ นกองทุ นรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ปั จจุบนั กองทุนมีเงินทุน
จดทะเบียนจานวน 6,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 600 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษทั จัดการ”) เป็ นผูจ้ ัดการกองทุน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เป็ น
นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน และธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ู แลผลประโยชน์
กองทุนเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนใน
หน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมในต่างประเทศ ชื่ อ กองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund จดทะเบียน
ในประเทศไอร์ แลนด์ ซึ่ ง บริ หารและจัดการโดย Wellington Management Company LLP คิด เป็ นอัตราเฉลี่ ยต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทาสัญญาอนุ พนั ธ์ (Derivatives) ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน

2.

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิ บตั ิท างบัญ ชี สาหรั บ กองทุน รวมและกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีไม่ได้
กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
กองทุนได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วย
ลงทุนครั้งล่าสุ ด ณ วันที่วดั ค่าเงินลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพนั ธ์ ณ วันที่
เกิดรายการ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ้ นปี กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่ครบกาหนด คานวณโดยปรับสัญญาอนุ พนั ธ์ ณ
วันสิ้นปี จากอัตราตามสัญญา เป็ นราคาตลาดของสัญญาอนุพนั ธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรื อ
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรั พย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

2565

2564

665,395,000.00
141,513,200.00

807,039,000.00
73,491,620.00
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5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่า งปี กองทุน มีร ายการธุร กิจ ระหว่า งกัน ที่สาคัญ กับ บริ ษ ทั จัด การและกิจ การอื่น ซึ่ ง มีผู ถ้ ือ หุ ้น และ /หรื อ
กรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญ ดังกล่า วสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
และ 2564 มีดงั ต่อไปนี้
บาท
2565

2564

นโยบายการกาหนดราคา

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

90,170,246.91

71,259,358.00

ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

27,123.44

29,809.18

3,834,888.34

3,102,174.67

97,940.70

106,374.19

ราคาตลาด

890,840.90

798,509.88

ราคาตลาด

ซื้อเงินตราต่างประเทศ

1,284,433,350.00

1,393,168,400.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราต่างประเทศ

1,922,558,549.60

1,918,750,920.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าธรรมเนียมบริ การอื่น ๆ

ราคาตลาด
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บาท
2565

2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
6.

6,321,936.91

5,977,208.49

7,425,411.46

12,772,235.37

10,902.06

15,578.75

7,297,182.69

1,740,000.00

139,551.41

164,988.20

อนุพนั ธ์ ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม
บาท
2565

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จานวนเงินตาม
สัญญา
3,283,105,700.00

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
1,355,137.18
35,237,409.61
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บาท
2564
จานวนเงินตาม
สัญญา
2,903,614,950.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
7.

มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
2,873,001.00
20,181,999.00

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การประมาณมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่น โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
บาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิ นทรัพย์
กองทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

-

6,423,827,638.72
1,355,137.18

-

6,423,827,638.72
1,355,137.18

-

35,237,409.61

-

35,237,409.61
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บาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สิ นทรัพย์
กองทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สิน
ตราสารอนุพนั ธ์

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

-

6,306,850,095.55
2,873,001.00

-

6,306,850,095.55
2,873,001.00

-

20,181,999.00

-

20,181,999.00

เครื่ องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่
สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ
และอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางต่อไปนี้ได้สรุ ปความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
6,423,827,638.72
6,423,827,638.72
เงินฝากธนาคาร
428,113,752.61
428,113,752.61
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
479,635.69
479,635.69
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
1,355,137.18
1,355,137.18
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1,437,997.12
1,437,997.12
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
35,237,409.61
35,237,409.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6,794,433.08
6,794,433.08
หนี้สินอื่น
324,368.31
324,368.31
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บาท
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอตั รา
ไม่มีอตั รา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
393,119,867.72
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
-

-

6,306,850,095.55
419,740.35
2,873,001.00

6,306,850,095.55
393,119,867.72
419,740.35
2,873,001.00

-

4,023,751.00
20,181,999.00
6,447,729.21
295,817.45

4,023,751.00
20,181,999.00
6,447,729.21
295,817.45

ความเสี่ ยงด้านเครดิต
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญั ชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
รายการ
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร

2565

2564

187,765,334.93

201,896,731.40

18.89

-

กองทุนได้ทาสัญญาอนุ พ นั ธ์ เพื่อ คุม้ ครองความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนของเงินลงทุนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
(ดู หมายเหตุ 6)
ความเสี่ ยงด้านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ผลกระทบทางด้านบวกหรื อด้านลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของธุ รกิจ
ของผูอ้ อกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทาให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงได้
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การบริ หารความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารของกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาของ
หลักทรัพย์ โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริ ษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ทัว่ โลก
8.

รายได้ อื่น
รายได้อื่น ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจัดการในต่างประเทศให้กบั กองทุนตามอัตราที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา
รายได้ดงั กล่าวเป็ นการรับผ่านกองทุนเพื่อจ่ายให้กบั บริ ษทั จัดการ ในรู ปของค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ
0.535 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

9.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
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ื่ บุคคลทีเ่ กีย
่ งหนึง่ ปี
รายชอ
่ วข้องทีม
่ ก
ี ารทาธุรกรรมก ับกองทุนรวมในชว
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
่
รายชือ

ลาด ับที่
1

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกองทุนรวมได ้ทีบ
่ ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด หรือทีเ่ ว็บไซต์ของบริษัท (www.bblam.co.th) และทีเ่ ว็บไซต์ของสานั กงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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้ ท
ิ ธิออกเสย
ี ง
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาก ัดในการใชส
้ สุด ณ ว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สิน
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ที่ www.bblam.co.th
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้ ริการบุคคลอืน
การร ับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
่ งจากการทีก
่ องทุนใชบ
่ (Soft Commission)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 มิถน
ุ ายน 2564 ถึงว ันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด
(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update, SMS
และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call และเอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
(ประเทศไทย) จากัด

Conference Call, Adhoc Update และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Wellington Management Company LLP

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

FIL Investment Management

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Invesco Asset Management

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Allianz Global Investors

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Kotak Mahindra (UK) Ltd

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Nomura Asset Management

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Nippon Life India Asset Management
Limited

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษ ัททีใ่ ห้ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ

เหตุผลในการร ับผลประโยชน์

AXA Investment Managers

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Pictet Asset Management

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

JP Morgan Asset Management

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

Franklin Resources, Inc

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

BlackRock, Inc

Conference Call, เอกสารกองทุน และ
เอกสาร Research

เพือ
่ ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วันทีร่ วบรวมข ้อมูล 23 มิถน
ุ ายน 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
้ 21 ชัน
้ 7 อาคารสาธรซิตท
้ 175
เลขที่ 26 และ ชัน
ี้ าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 5996-2679-0 โทรสาร 6488-2674-0
www.bblam.co.th

