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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี (BCARERMF) 

ตลาดหุน้โลกในเดอืนพฤษภาคมเคลือ่นไหวค่อนขา้งผันผวน โดยปรับตัวลงต่อเนื่องในชว่งครึง่เดอืนแรกเขา้สูโ่ซน Bear 

Market หรอืลดลงจากสงูสุดช่วงตน้ปีที ่20% กอ่นทีจ่ะปรับเพิม่ขึน้ไดใ้นช่วงครึง่หลังของเดอืนและปิดทรงตัวเมื่อเทยีบกับเดือน

กอ่นหนา้ โดยประเด็นทีเ่ป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงนิเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสงูในรอบหลายปี 

แนวโนม้นโยบายการเงนิที่เขม้งวดเพิม่ขึน้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกจิโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี 

ตลาดเริม่รับรูปั้จจัยดา้นนโยบายการเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ไปมากแลว้ รวมถงึสัญญาณจากภาวะเงนิเฟ้อทีอั่ตราการปรับขึน้เริม่ชะลอลง 

ทัง้นี้ ทศิทางของอัตราดอกเบีย้ที่เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึน้สูงในช่วงที่ผ่านมา 

อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุน้ใหอ้ยูใ่นระดับ Multiple ทีต่ ่าลง ในระยะขา้งหนา้ผลกระทบของเงนิเฟ้อตอ่ก าไร

บรษัิทจดทะเบยีน ทา่ทขีองนโยบายการเงนิจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกจิ ยังคงปัจจัยส าคัญทีจ่ะส่งผล

ตอ่การลงทนุสนิทรัพยเ์สีย่ง 

ในดา้นเศรษฐกจินัน้ สงครามยูเครน-รัสเซยีทียั่งคงยดืเยือ้ การคว ่าบาตรทางการคา้ และการ Lockdown เศรษฐกจิในจนี 

เป็นปัจจัยทีซ่ ้าเตมิปัญหาอุปทาน และเพิม่แรงกดดันต่อระดับเงนิเฟ้อทีม่ใีนหลายประเทศ ขณะทีร่าคาน ้ามันทีย่นืระดับสงูและราคา

อาหารที่มีแนวโนม้ปรับเพิม่ขึน้ก็เป็นปัจจัยลดทอนก าลังซือ้และการบรโิภค โดยเศรษฐกจิสหรัฐฯ นัน้ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิที่

ข ึน้มารอ้นแรงจากการจา้งงานที่แข็งแกร่ง หนุนภาคการบรโิภคในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโนม้ถูกชะลอจากการเร่งปรับขึน้ดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะทีเ่ศรษฐกจิยโูรโซน ซึง่ไดร้ับผลกระทบดา้นพลังงานจากรัสเซยี ยังคงมแีนวโนม้ไดร้ับ

ผลกระทบต่อภาวะเงนิเฟ้อและเศรษฐกจิ ดา้นเศรษฐกจิจีน การใชม้าตรการ Zero-COVID ในชว่งทีผ่่านมา สง่ผลกระทบต่อภาค

การบรกิารและการผลติ ซึง่ล่าสุดจ านวนผูป่้วยโควดิรายใหม่ต่อวันในจีนไดล้ดลงแลว้ แต่สถานการณ์ในจีนยังเป็นปัจจัยที่ตอ้ง

ตดิตาม โดยถา้หากควบคมุไดด้ตีอ่เนื่อง เศรษฐกจิยังอาจไดแ้รงหนุนทัง้จากนโยบายการเงนิและการคลัง ตา่งจากเศรษฐกจิสหรัฐฯ

และยูโรโซน โดยภาพรวมเศรษฐกจิโลกจะมีโมเมนตัมที่ชะลอลงในระยะขา้งหนา้ ท าใหป้ระเด็นภาวะเศรษฐกจิถดถอยเริม่เป็น

ความเสีย่งมากขึน้ แต่หากปัจจัยกดดันต่างๆ ขา้งตน้ สามารถลดระดับลงมาได ้รวมถงึระดับอัตราเงนิเฟ้อทีช่ะลอความรอ้นแรงลง 

อาจชว่ยลดความกดดันต่อนโยบายการเงนิในประเทศตา่งๆ และเลีย่งการเขา้สูภ่าวะถดถอยทางเศรษฐกจิ 

ในส่วนของหุน้กลุ่ม Health Care วัดจาก MSCI World Health Care ปรับเพิม่ขึน้ 0.56% ในเดอืนพฤษภาคม โดยเป็น

การเพิม่ขึน้จากกลุ่ม Health Care Service และ Biopharma ขนาดใหญ่ ขณะที่ผลการด าเนินงานของบรษัิทกลุ่ม Health Care 

ของสหรัฐฯ (มนี ้าหนัก 75.7% ในพอรต์) ในไตรมาสแรกของปี ก าไรปรับเพิม่ขึน้ 16.1% และหลายบรษัิทในอุตสาหกรรมมผีลการ

ด าเนนิงานทีด่กีวา่ตลาดคาการณ์ (Earning Surprise)  

ผูจ้ัดการกองทุนหลักมมีุมมองว่า โลกจะยังคงเห็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หลายสิง่ได ้

กลับเขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ และยังคงมองเห็นจังหวะส าหรับการเขา้ลงทุน โดยหุน้ของบรษัิทในกลุ่ม Biopharma ขนาดใหญ่มรีะดับ

มูลค่าที่น่าสนใจแมว้่าราคาจะปรับขึน้มาแลว้ในช่วงก่อนหนา้นี้ก็ตาม หลายบรษัิทจะมีการออกผลติภัณฑแ์ละการอนุมัตยิาใหม่ๆ 

เพื่อรองรับกับผลติภัณฑย์าตัวเก่าที่ก าลังจะสิน้สุดสทิธบัิตร ขณะที่บรษัิทกลุ่ม Biopharma ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ราคาหุน้

ปรับตัวลงมาอย่างมากแลว้นัน้ สง่ผลใหร้ะดับมูลค่าดูสมเหตุสมผลมากขึน้ นอกจากประเด็นของระดับมูลค่าแลว้นัน้ สิง่ทีท่ าใหหุ้น้

กลุ่ม Biopharma เป็นที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ การพัฒนาของนวัตกรรมและผลติยาที่มีประสทิธภิาพเพื่อการรักษาโรคไดห้ลากหลาย 

มากขึน้ โดยเฉพาะในยาทีร่ักษามะเร็งและโรคหายาก นอกจากนัน้ กองทนุหลักยังใหค้วามส าคัญกับหุน้เทคโนโลยทีางการแพทย ์

จากการการพัฒนาและผลติยาทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การรักษาโรคไดห้ลากหลายมากขึน้ ตัง้แต่การตรวจสขุภาพตามปกตริวมไปถงึ 

การวนิจิฉัยทีซ่บัซอ้นมากขึน้ เชน่ การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริม่ตน้ เป็นตน้ 

ผูจ้ัดการกองทนุหลักยังคงคัดเลอืกบรษัิททีพ่ัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทีต่อบสนองความตอ้งการทางการแพทยใ์นสวนที่ยังมี

การขาดแคลน โดยในระยะยาวการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกับการดูแลรักษาสขุภาพยังคงเป็น Mega Trend ทีส่ามารถใหผ้ลตอบแทน 

ไดด้ใีนระยะยาว จากการทียั่งคงมคีวามตอ้งการใชจ้ากผูบ้รโิภคอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในภาวะทีส่งัคมมแีนวโนม้ทีจ่ านวนผูส้งูอายุเพิม่

มากขึน้ รวมถงึมกีารพัฒนาเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

 ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2565 กองทุน BCARERMF มมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 6,809.98 ลา้นบาท หรอื 13.7164 บาทต่อหน่วยลงทุน  

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ขอ้มลูบรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยไดร้ับช าระเต็มมูลค่าแลว้ และไดร้ับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

ใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการจัดการลงทนุตามใบอนุญาตเลขที ่ลค-0005-02 เมือ่วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2553 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

2. บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 10.0 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

4. บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

 

 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ 

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 19 พฤษภาคม 2558 

2. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 19 พฤษภาคม 2558 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 16 มถินุายน 2558 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ 19 พฤษภาคม 2558 

5. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ 1 เมษายน 2559 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ 2 มกราคม 2563 

7. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 19 พฤษภาคม 2558 

8. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 19 พฤษภาคม 2558 

9. นางสาวปรยินุช คล่องค านวณการ 19 พฤษภาคม 2558 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 19 พฤษภาคม 2558 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์ 19 พฤษภาคม 2558 

12. นายปัญญพัฒน ์ประคุณหังสติ 17 กรกฎาคม 2561 

13. นางสาวเศรณี นาคธน 3 พฤษภาคม 2565 
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ขอ้มลูกองทนุ 

 กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ไดร้ับอนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. ใหจั้ดตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทุนท่ัวไป โดยมจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 9,000 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยหน่วยลงทุน 900 ลา้นหน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 10 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) และมนีโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector 

Fund) ไมก่ าหนดระยะเวลาสิน้สดุของกองทนุ 

 นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) 

เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอือาจลงทุนใน

หรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่ ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ 

Derivatives ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุใน Structured Note 

 Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทุนหลัก) เ ป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย 

Wellington Management Company LLP ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทในอตุสาหกรรม Health Care ท่ัวโลก 

 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะบรหิารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์คร์เพื่อการเลีย้งชพี 

ตามขอ้บังคับที่ก าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วน ตลอดจนภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยมีธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่จะท าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนและควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษัิทจัดการอย่าง

ใกลช้ดิ 
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การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรอบปีบญัช ี

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

เรือ่ง รายละเอยีด วนัทีม่ผีล 

การเปลีย่นแปลงเกณฑวั์ดผล

การดาเนนิงาน 

จากเดมิ 

ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 

(ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก)  

ในสกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น 

เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณ

ผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 

เป็น 

1) MSCI World Health Care Net Total Return USD 

Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สัดสว่น 50.00% 

2) MSCI World Health Care Net Total Return USD 

Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท 

ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่28 ก.พ. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่30 พ.ย. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่31 พ.ค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่19 พ.ค. 58 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 14.1601  15.2738  15.0379  10.3647  10.2858  10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BCARERMF 
-3.13 -10.20 -8.79 9.78 5.92 4.59 

เกณฑม์าตรฐาน2 3.79 -0.25 12.33 17.21 10.84 7.98 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

21.203 19.633 15.63 20.16 18.22 17.98 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

17.913 16.993 14.16 17.85 15.82 15.35 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ 

1) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ สัดส่วน 50.00% 
2) MSCI World Health Care Net Total Return USD Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิ

บาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% 
3 % ตอ่ปี 
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ขอ้มลูการลงทนุ ผลการด าเนนิงาน และความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 

ของ Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือ่กองทนุ : Wellington Global Health Care Equity Fund 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 21 ตลุาคม 2546 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ : เนน้ลงทนุใน 4 หมวดธรุกจิยอ่ย (Sub-Sectors) ไดแ้ก ่

1) หมวดเภสัชกรรมทั่วไป (Major Pharmaceuticals) 

2) หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสัชกรรมเฉพาะทาง (Specialty 

Pharmaceuticals) 

3) หมวดผลติภัณฑท์างการแพทย ์(Medical Products) 

4) หมวดบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) 

ดชันชีีว้ดั : MSCI World Health Care Index Net 

อยา่งไรก็ด ีกองทนุหลักควบคุมความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์โดยใชว้ธิ ีRelative 

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

Sector Index 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Wellington Management Company LLP 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ State Street Fund Services (Ireland) Limited 

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ 

Wellington Global Health Care Equity Fund (กองทนุหลัก) มวัีตถปุระสงคเ์พือ่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสาร

ทนุของกลุม่บรษัิทเภสชักรรม เทคโนโลยชีวีภาพ บรกิารดา้นสขุภาพ และผลติภัณฑท์างการแพทย ์

นโยบายการลงทนุ 

• กองทนุหลักจะมุง่ลงทนุในตราสารทนุ ใน Health Care Sector มนีโยบายทีจ่ะกระจายการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิท

ในอตุสาหกรรม Health Care ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก 

• กองทนุหลักบรหิารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) 

• กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศไอร์แลนด์ ซึง่เป็น

สมาชกิสามัญของ International Organization of Securities Commission (IOSCO) 

• กองทุนหลักมีขัน้ตอนการลงทุนที่เนน้การวเิคราะหจ์าก 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) 

• กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุน โดยก าหนดใหล้งทุนในแต่ละหลักทรัพย์ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิของกองทนุ และกองทนุลงทนุในตลาดเกดิใหม่ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

• กองทนุหลักมนีโยบายทีน่ าเงนิสว่นใหญข่องกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพย ์โดยจะส ารองเงนิสดเป็นจ านวนนอ้ยทีส่ดุ เพือ่

วัตถปุระสงคใ์นดา้นสภาพคลอ่งของกองทุนเท่านัน้ 

• กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Transaction) เช่น Future Option Forward 

และ SWAP และหรือตราสารอื่นๆ เช่น Depositary Receipt หลักทรัพย์ของกิจการที่มีลักษณะเป็น Supranational 

Entities ทีอ่อกในสกลุเงนิของประเทศต่างๆ หลักทรัพยข์า้มชาต ิหรอืหลักทรัพยท์ีม่ีลักษณะเป็น Semi-Governmental 

Securities 
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั 
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แหลง่ทีม่า: Wellington Management ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม 2565 

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงานของกองทุนหลกั 

   

แหลง่ทีม่า: Wellington Management ณ วันที ่ 31  พฤษภาคม 2565  
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทุน มลูคา่ตามราคาตลาด %NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 6,423,828,284.98 94.33 

ประเทศไอรแ์ลนด ์     

หนว่ยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน     

Wellington Global Health Care Equity Fund 6,423,827,638.72  94.33  

เงนิฝากธนาคาร     

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 646.26 0.00 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 427,154,744.92 6.27 

เงนิฝากธนาคาร     

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 56,391,810.78 0.83 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 370,762,934.14 5.44 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 6,809,981,956.08 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน) 13.7164 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

56.39 0.83 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้

ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 5,998,316.40 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 364,764,617.74 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 56,391,810.78 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer 

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

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถ

สงูสดุในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถ 

ช าระหนี้ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)2 

[คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี แต่กองทนุอาจไดร้ับเงนิ

คา่ตอบแทนคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศ อกีไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี] 

84,271.26  1.18  

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,150.40  0.03  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 3,584.01  0.05  

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 9,600.77  0.13  

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) - - 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ3 (Other Expense) 1,423.83 0.02  

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 101,030.27 1.41  

1 เป็นค่าใชจ่้ายไมร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ อนึ่ง การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 รวมเงนิคา่ตอบแทนทีก่องทนุไดร้ับคนืจากกองทนุรวมตา่งประเทศรอ้ยละ 0.18 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธถัิวเฉลีย่ 
3 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
4 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ที่จะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกล

ยุทธ์การลงทุนของกองทุน  เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต ่า  ในขณะที่กองทุน Active 

Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะ

แลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เชน่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมูลค่าทีต่ ่า

กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ

ระยะเวลาบัญชทีีผ่า่นมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี-

หมายเหต ุ: กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธแ์ครเ์พือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีล่งทุนในต่างประเทศ ซึง่เนน้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ดังนัน้ จงึไม่มีค่านายหนา้

ซือ้ขายหลักทรัพย ์

BCARERMF | 15



 

 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเล้ียงชีพ ณ วนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2565 ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื่อให้ผูบ้ริหารด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบญัชีส าหรับ
กองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ด้
เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสม
ผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้         
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2565 
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กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเล้ียงชีพ 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
สินทรัพย์ 7

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3, 4 6,423,827,638.72    6,306,850,095.55    
เงินฝากธนาคาร 5 428,113,752.61 393,119,867.72
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 5 479,635.69 419,740.35
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 6 1,355,137.18           2,873,001.00           

รวมสินทรัพย์ 6,853,776,164.20 6,703,262,704.62
หน้ีสิน 7

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,437,997.12 4,023,751.00
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 35,237,409.61         20,181,999.00         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 6,794,433.08 6,447,729.21
หน้ีสินอ่ืน 324,368.31 295,817.45

รวมหน้ีสิน 43,794,208.12 30,949,296.66
สินทรัพยสุ์ทธิ 6,809,981,956.08 6,672,313,407.96

สินทรัพยสุ์ทธิ:
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,964,821,494.93 4,436,991,929.33
ก าไรสะสม

บญัชีปรับสมดุล 676,925,075.20 367,962,485.91
ก าไรสะสมจากการด าเนินงาน 1,168,235,385.95 1,867,358,992.72
สินทรัพยสุ์ทธิ 6,809,981,956.08 6,672,313,407.96

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.7164                   15.0379                   
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 496,482,149.4927  443,699,192.9326  

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Wellington Global Health Care Equity Fund * 2,552,983.993    6,423,827,638.72  100.00
รวมกองทุนตราสารทุน 6,423,827,638.72  100.00

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6,423,827,638.72  100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 4,829,169,042.91 บาท) 6,423,827,638.72  100.00

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

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี BCARERMF | 21



กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564

ร้อยละของ
ช่ือหลกัทรัพย์ จ  านวนหน่วย มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)
เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนตราสารทุน

Wellington Global Health Care Equity Fund * 2,367,107.245    6,306,850,095.55  100.00
รวมกองทุนตราสารทุน 6,306,850,095.55  100.00

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6,306,850,095.55  100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 4,263,686,901.29 บาท) 6,306,850,095.55  100.00

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 5 1,031,729.41           751,487.47              
รายไดอ่ื้น 8 13,472,480.39         9,215,866.19           

รวมรายได้ 14,504,209.80         9,967,353.66           
ค่าใชจ่้าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 90,170,246.91         71,259,358.00         
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,300,933.00           1,861,304.77           
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 3,834,888.34           3,102,174.67           
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,900.00                61,000.00                
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 11,686,261.35         11,075,658.53         

รวมค่าใชจ่้าย 108,053,229.60       87,359,495.97         
ขาดทุนสุทธิ (93,549,019.80) (77,392,142.31)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3
รายการก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 41,600,341.62 22,868,164.01
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (448,504,598.45) 867,692,724.19
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (182,097,100.00) (5,151,335.00)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 6, 7 (16,573,274.43) 2,626,186.00
รายการก าไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 44.29 -                           

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียงัไม่เกิดข้ึน (605,574,586.97) 888,035,739.20

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (699,123,606.77) 810,643,596.89

บาท
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565

2565 2564
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การด าเนินงาน (699,123,606.77) 810,643,596.89
การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,458,730,654.44 1,568,699,464.04

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (621,938,499.55) (554,341,784.08)
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี 137,668,548.12 1,825,001,276.85
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 6,672,313,407.96     4,847,312,131.11     
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 6,809,981,956.08     6,672,313,407.96     

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 443,699,192.9326 373,771,152.1717
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหวา่งปี 94,125,591.3624 108,618,877.0919
หกั : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวา่งปี (41,342,634.8023) (38,690,836.3310)
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 496,482,149.4927 443,699,192.9326

บาท

หน่วย
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเลีย้งชีพ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพ่ือการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบนักองทุนมีเงินทุน
จดทะเบียนจ านวน 6,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 600 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษทัจัดการ”) เป็นผูจ้ ัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็น
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของโครงการ โดยเน้นการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ช่ือกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund  จดทะเบียน
ในประเทศไอร์แลนด์ ซ่ึงบริหารและจดัการโดย Wellington Management Company LLP คิดเป็นอตัราเฉล่ียต่อปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน ทั้งน้ีกองทุนจะเขา้ท าสัญญาอนุพนัธ์ (Derivatives) ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีไม่ได้
ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย
ลงทุนคร้ังล่าสุด ณ วนัท่ีวดัค่าเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
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การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง     

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น และสัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัท่ี
เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสัญญา 

ณ วนัส้ินปี ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนัธ์ท่ียงัไม่ครบก าหนด ค านวณโดยปรับสัญญาอนุพนัธ์ ณ 
วนัส้ินปีจากอตัราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ท่ีมีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีหรือ
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทนุ    665,395,000.00   807,039,000.00  

ขายเงินลงทุน    141,513,200.00   73,491,620.00  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัที่ส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้นและ /หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที่ส าคญัดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการก าหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 90,170,246.91  71,259,358.00  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)      

รายไดด้อกเบ้ีย 27,123.44  29,809.18   ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,834,888.34  3,102,174.67   ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 97,940.70  106,374.19     ราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ 890,840.90  798,509.88     ราคาตลาด 

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 1,284,433,350.00  1,393,168,400.00   ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 1,922,558,549.60  1,918,750,920.00   ตามท่ีระบใุนสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 6,321,936.91  5,977,208.49  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    

เงินฝากธนาคาร 7,425,411.46  12,772,235.37  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 10,902.06  15,578.75  

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 7,297,182.69  1,740,000.00  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 139,551.41  164,988.20  

6. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

 บาท 
 2565 

 จ านวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,283,105,700.00  1,355,137.18  35,237,409.61 
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 บาท 

 2564 

 จ านวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 
 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,903,614,950.00   2,873,001.00   20,181,999.00 

7. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  6,423,827,638.72  -  6,423,827,638.72 

ตราสารอนุพนัธ ์ -  1,355,137.18  -  1,355,137.18 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพนัธ ์ -  35,237,409.61  -  35,237,409.61 
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 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  6,306,850,095.55   -  6,306,850,095.55  

ตราสารอนุพนัธ ์ -  2,873,001.00  -  2,873,001.00 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพนัธ ์ -  20,181,999.00  -  20,181,999.00 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ย เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ 
และอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางต่อไปน้ีไดส้รุปความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  -  -  6,423,827,638.72  6,423,827,638.72 
เงินฝากธนาคาร 428,113,752.61  -  -  428,113,752.61 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  479,635.69  479,635.69 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  1,355,137.18  1,355,137.18 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน -  -  1,437,997.12  1,437,997.12 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  35,237,409.61  35,237,409.61 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  6,794,433.08  6,794,433.08 
หน้ีสินอ่ืน -  -  324,368.31  324,368.31 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
มีอตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย 

 

รวม     

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  -  -  6,306,850,095.55   6,306,850,095.55  
เงินฝากธนาคาร 393,119,867.72   -  -  393,119,867.72  
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  419,740.35   419,740.35  
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  2,873,001.00  2,873,001.00  
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน -  -  4,023,751.00   4,023,751.00  
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  20,181,999.00   20,181,999.00  
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -  -  6,447,729.21   6,447,729.21  
หน้ีสินอ่ืน -  -  295,817.45   295,817.45  

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 187,765,334.93  201,896,731.40 

เงินฝากธนาคาร 18.89  - 

กองทุนไดท้  าสัญญาอนุพนัธ์ เพื่อคุม้ครองความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ้นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัที่ออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจ
ของผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอนัอาจท าให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได ้
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การบริหารความเส่ียง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund จะวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาของ
หลกัทรัพย ์โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์ราสารทุนของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ทัว่โลก 

8. รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการในต่างประเทศให้กบักองทุนตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา 
รายไดด้งักล่าวเป็นการรับผ่านกองทุนเพื่อจ่ายให้กบับริษทัจดัการ ในรูปของค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.535 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหนึง่ปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท าธรุกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ีบ่รษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม 

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

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

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

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

(มหาชน)  
Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด  Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยธ์นชาต จ ากัด (มหาชน)  Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน)  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพยเ์ครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด  
Conference Call และเอกสาร Research เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Wellington Management Company LLP  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

FIL Investment Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Invesco Asset Management  Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Allianz Global Investors Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Kotak Mahindra (UK) Ltd Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nomura Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Nippon Life India Asset Management 

Limited 

Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 
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บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

AXA Investment Managers Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Pictet Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

JP Morgan Asset Management Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

Franklin Resources, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 
เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

BlackRock, Inc Conference Call, เอกสารกองทนุ และ

เอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 23 มถินุายน 2565
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บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

www.bblam.co.th 
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