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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

	 Portfolio	Positioning	and	Outlook	กองทนุ	Wellington	Global	Health	Care

 ในเวลานีคื้อช่วงจงัหวะอนัเร้าใจในการลงทุนธรุกจิดูแลสขุภาพ ประจกัษ์ชดัด้วยนวตักรรมการแพทย์ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะเป็นฐานต่อยอดงานวิจัยค้นคว้าและสร้างโอกาสด้านการลงทุนอีกยาวนานหลายปี โดยเฉพาะตัวเลข

โครงการด้านชีวเภสัชภัณฑ์ (ยารักษาโรคที่สังเคราะห์จากส่ิงมีชีวิต ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ) ท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้จดทะเบียนมีมากสุดเป็นประวัติการณ์ ในทางตรงกันข้าม มูลค่าทางธุรกิจของบริษัทยาและเวชภัณฑ์กลับเติบโตไล่ไม่ทัน 

ตัวยาหรือเทคโนโลยีรักษาโรคท่ีผ่านการรับรองทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ (ดูกราฟประกอบ) ความต่างตรงนี ้

คือช่องว่างที่เปิดกว้างรอรับนักลงทุนที่ก�าลังแสวงหาผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพนั่นเอง

  	 แหล่งที่มา	:	Credit	Suisse

 ด้วยความส�าเร็จของวิทยาการด้านพันธุกรรมมนุษย์เมื่อปี 2546 การก้าวหน้าในงานวิจัยค้นคว้าเพื่อสุขภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการค้นพบล�าดับพันธุกรรมมนุษย์นั่นเอง ท่ีช่วยให้นวัตกรรมเพื่อบ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บเจริญรุดหน้า

อย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์อาศัยองค์ความรู ้ใหม่ช่วยคิดค้นยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เยียวยาโรคร้ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งรักษาอาการอันซับซ้อนได้ดีกว่าเดิม อีกทั้งยังคาดเดาผลกระทบหรืออาการข้างเคียงได้ง่ายขึ้น

 Immunotherapy หรือที่บ้านเราเรียกว่า “ภูมิคุ ้มกันบ�าบัด” เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล�้าสมัยและน่าท่ึงที่สุด 

ในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ ตัวยาในกลุ่มนี้จะช่วยสนับสนุนให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายในร่างกาย 
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เช่น เซลล์มะเรง็หรอืเนือ้งอก ปัจจบุนั Immunotherapy เป็นทีส่นใจในวงการสขุภาพอย่างกว้างขวาง เพราะมคีวามเป็นไปได้ 

ที่จะน�าแนวคิดนี้ไปประยุกต์เพื่อรักษาโรคร้ายอื่นๆ

 วิธีบ�าบัดเพื่อขจัดเซลล์มะเร็งนั้นพัฒนามาเป็นล�าดับ เริ่มแรกด้วยใช้เคมีบ�าบัดหรือฉายรังสี ต่อมานักวิทยาศาสตร์

ค้นพบร่องรอยของเซลล์ที่กลายพันธุ์จนแตกตัวเป็นเนื้อร้าย จึงหันมาใช้ยาต้านการกลายพันธุ์และตัดท่อน�้าเลี้ยงเซลล์ที ่

ผิดปกติ โดยให้เซลล์ข้างเคียงได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด จนกลายเป็นวิธีรักษาที่แพร่หลาย แต่ในวันนี้นวัตกรรมด้าน 

Immunotherapy จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายให้พร้อม เพื่อต้านทานโรคภัยด้วยตนเอง โดยจะท�าให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันในร่างกายตรวจจับและขจัดเซลล์มะเร็งออกไป ทั้งนี้ Immunotherapy มีสองแบบ อย่างแรกกระตุ้นให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันสู้เซลล์มะเร็งโดยตรง และอีกแบบจะเข้าไปขจัดเซลล์ที่ยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ให้ต้านเซลล์มะเร็ง

 นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านนี้อาจน�าไปต่อยอดรักษาโรคอื่นได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่การรักษามะเร็ง

ผิวหนังก็ตาม ทว่าความส�าเร็จจากการบ�าบัดมะเร็งชนิดนี้ได้ช่วยหนุนให้เกิดงานค้นคว้าเพื่อรักษามะเร็งชนิดอื่นๆ สืบต่อไป 

และในอนาคต เราอาจเห็นวิธีบ�าบัดรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แบบด้ังเดิมกับนวัตกรรมสุขภาพสมัยใหม ่

จนสร้างกระบวนการบ�าบัดท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อใช้รับมือโรคมะเร็งต่อไปในภายหน้า เฉพาะสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว 

มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นปีละ 1.7 ล้านคน และเสียชีวิตเกือบ 600,000 คน แค่เพียงเท่านี้ก็พอจะชัดแล้วว่า โอกาสของ 

Immunotherapy นั้นเปิดกว้างเหลือเกิน 

 นอกจากโรคมะเร็งแล้ว ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นยาและเวชภัณฑ์เพื่อรักษาโรคร้ายแรงอื่นๆ หนึ่งในนั้นที่น่าสนใจ 

คือ ยารักษาอาการผู้ป่วยอัลไซเมอร์ขั้นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเขียนหนังสือหรือสวมรองเท้าเองได้ แม้ว่ายารักษาผู้ป่วยขั้นหนัก

กว่านี้จะต้องรอต่อไป แต่ก็เป็นความหวังได้ว่าจะช่วยชะลอหรือป้องกันอาการไม่ให้ลุกลามหรือทรุดไปกว่าท่ีเป็นอยู่ 

นอกจากมะเร็งและอัลไซเมอร์แล้ว อุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ยังมุ ่งค้นคว้าหาทางรักษาโรคภัยอีกมาก ไม่ว่าหอบหืด 

ฮีโมฟีเลีย เส้นโลหิตตีบ คอเลสเตอรอลสูง และอื่นๆ ซึ่งอีกไม่นานก็จะน�ามาใช้กับผู้ป่วยทั่วไปได้แล้ว ที่ส�าคัญแม้จะยังไม่อาจ

รักษาโรคร้ายเหล่านี้ให้หายขาดได้ก็ตาม แต่การค้นพบหนทางที่เพียงชะลอหรือทุเลาอาการของโรคได้ ถือว่าช่วยเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีกว่าที่เป็นมา นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ควรลงทุนสนับสนุนอย่างยิ่ง

 นับแต่ต้นปี 2558 จนถึง 31 สิงหาคม 2558 ดัชนี MSCI World Health Care Index ซึ่งเป็น Benchmark ของหุ้น

กลุ่ม Health Care ทั่วโลก ให้ผลตอบแทน 6.58% ขณะท่ีกองทุน Wellington Global Health Care Equity Portfolio ให ้

ผลตอบแทนสูงกว่าที่ 12.78%  

 ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้เกิดดีลส�าคัญในอุตสาหกรรม Health Care ระดับโลกมากมาย เช่น Centene ผู้ให้บริการด้าน

สุขภาพ ซึ่งติดท�าเนียบ Fortune 500 เข้าซื้อกิจการ Health Net บริษัทประกันสุขภาพส�าหรับผู้มีรายได้น้อย หรือ Aetna 

บริษัทประกันสุขภาพติดท�าเนียบ Fortune 100 เข้าซื้อกิจการ Humana บริษัทประกันสุขภาพขนาดย่อม เป็นต้น ท�าให้

อุตสาหกรรมดูแลสุขภาพค่อนข้างคึกคักและสร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่น แม้พิจารณาจากมูลค่าของอุตสาหกรรมแล้ว 

จะเหมือนว่าแพงก็ตาม แต่เรายังมองว่าช่วงขณะนี้เป็น “ขาขึ้น”  หรือจุดเริ่มต้นของวัฏจักรอุตสาหกรรมสุขภาพเท่านั้น
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 Portfolio	Positioning	and	Outlook	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	 (Bualuang	Global	Health	

Care	Fund	หรือ	BCARE)

	 ทมีจดัการลงทุน บลจ.บวัหลวง ยงัเชือ่มัน่ในแนวคิดของกองทนุ Wellington Global Health Care Equity Portfolio 

ซึ่งเน้นประเมินแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งมองธีมใหญ่ของอุตสาหกรรม จนน�าไปหาผู้ชนะท่ีพร้อมสร้างนวัตกรรม 

ได้อย่างยืนยาวและเติบโตอย่างแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นอย่างยั่งยืน แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านผลตอบแทนที่เติบโตอย่าง 

ต่อเนื่องของ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	 (BCARE) โดยการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2557 ถึงวันที่ 

31 สงิหำคม 2558 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ มมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัที ่31 สงิหำคม 2558 เท่ากบั 6,230.90 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 297.10% เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรอื 27.1856 บาทต่อหน่วยลงทนุ และมผีลการด�าเนนิ

งานย้อนหลงัในรอบระยะเวลาหนึง่ปี คิดเป็น 35.69%

 ทมีจดัการลงทนุ	บลจ.บัวหลวง	เช่ือว่าเรายังยืนอยู่ทีจ่ดุเริม่ต้นของเส้นทางแห่งการเติบโตรอบใหญ่	(Secular	

Growth)	ของอุตสาหกรรม	Health	Care ท่ีมีกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์คอยสนับสนุน ขณะท่ีความสามารถในการบริโภคสินค้า 

และบริการก�าลังเพิ่มขึ้น รวมถึงสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่ขยายตัวในทุกภูมิภาคท่ัวโลก เป็นแรงหนุนให้คนเริ่มสนใจดูแล

สุขภาพมากขึ้นด้วย ท�าให้เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกลุ่ม Health Care จะยังคงศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

และด้วยเหตุนี้ การลงทุนที่เหมาะกับอุตสาหกรรม Health Care นั้น ควรเป็นการลงทุนที่หวังผลในระยะยาว

 การลงทนุในกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	(BCARE)	เหมาะส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าใจภาพรวมของอตุสาหกรรม

และตระหนกัในศกัยภาพทีจ่ะเตบิโตในวันข้างหน้า	ตามเหตผุลทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น	เราเชือ่ว่าหากนกัลงทนุอดทนเช่ือม่ัน	

และถ่องแท้	โดยไม่หว่ันไหวต่อความผันผวนระยะส้ัน	กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	(BCARE)	จะเป็นหนึ่ง	

ในทางเลอืกการลงทนุระยะยาวอนัดบัต้นๆ	ทีค่วรจดัไว้ในพอร์ตโฟลโิอของนกัลงทนุ

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช�าระเตม็มลูค่าแล้ว และได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั 

ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุนหลัก วันที่บริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 1 มิถุนายน 2552

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 29 สิงหาคม 2550

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 29 สิงหาคม 2550

นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์ 1 มีนาคม 2553

นางสาวรุ่งนภา  เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

  กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด 

ได้รบัอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จดัตัง้ขึน้ เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไป โดยมจี�านวนเงนิทนุจดทะเบยีน 

13,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทนุ 1,300 ล้านหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10.00 บาท เป็นกองทนุรวมทีล่งทุน 

ในต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และมีนโยบาย 

การลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จะบริหารกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์  

ตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ 

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุ ซึง่จะท�าหน้าทีเ่ก็บรกัษาทรพัย์สินของกองทุนและควบคมุดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอล 

เฮลธ์แคร์ ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2557 

ถงึวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด 

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ท่ีได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัต ิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันท่ี	31	สิงหาคม	2558

อตัราผลตอบแทนย้อนหลงั	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	29	พ.ค.	58	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	27	ก.พ.	58	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	29	ส.ค.	57	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	31	ส.ค.	55	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	27	ส.ค.	53	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่29	ส.ค.	50	

ถงึ	28	ส.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทนุ**	(บาท) 26.3143 24.3281 20.3408 12.0365 8.8433 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวง	

โกลบอลเฮลธ์แคร์		

4.89 13.45 35.69 129.31 212.11 176.01

MSCI	World	Health	Care	
Index	NET	***

6.44 14.88 27.51 98.35 155.02 99.51

MSCI	World	Health	Care	

Index	****

2.47 10.80 23.45 97.46 158.68 98.51

S&P	Global	1200	Health	Care		
Index	****

2.46 10.40 22.65 96.04 157.70 96.44

S&P	North	American				
Health	Care	Index	****

2.72 12.46 31.79 132.23 236.63 184.26

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้	 ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

*				 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

**			 มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

***	 เกณฑ์มาตรฐานปัจจบุนั	หมายถงึ	MSCI	World	Health	Care	Index		NET

****		เกณฑ์มาตรฐานเดิม หมายถึง	MSCI	World	Health	Care	 Index,	S&P	Global	 1200	Health	Care	 Index	และ	S&P	North	American	 
	 	 Health	Care	Index
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ข้อมูลการลงทุน	ผลการด�าเนินงาน	และความผันผวนของการด�าเนินงาน

ของกองทุน	WGHCEPA	(กองทุนหลัก)

	 ชือ่กองทนุ	: Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. -

  Global Health Care Equity Portfolio

 วันทีจ่ดัต้ังกองทนุ	: พฤศจิกายน 2543

 วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน	Class	S	:	 31 ตุลาคม 2546

 ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารแห่งทนุ

 อายุโครงการ	: ไม่ก�าหนด

 นโยบายการลงทนุ	: เน้นลงทุนใน 4 หมวดธรุกิจย่อย (Sub-Sectors) ได้แก่ 

  (1) หมวดเภสชักรรมท่ัวไป (Major Pharmaceuticals)

  (2) หมวดเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และ เภสัชกรรมเฉพาะทาง

   (Specialty Pharmaceuticals)

  (3) หมวดผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)

  (4) หมวดบรกิารด้านสุขภาพ (Health Services) 

 ดชันีช้ีวัด	: MSCI World Health Care Index NET

 ผูจ้ดัการกองทนุ	: Wellington International Management Company Pte Ltd

 ผูร้บัฝากทรพัย์สิน	: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

 วัตถปุระสงค์การลงทนุ

 กองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health Care Equity Portfolio หรอื WGHCEPA  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของกลุม่บรษิทัเภสชักรรม เทคโนโลยชีวีภาพ บรกิารด้าน

สขุภาพ และผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

 นโยบายการลงทนุ

 � กองทนุหลกัจะมุง่ลงทนุในตราสารแห่งทนุ ใน Health Care Sector มนีโยบายท่ีจะกระจายการลงทนุในตราสารทุน

ของบรษิทัในอตุสาหกรรม Health Care ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลก

 � กองทุนหลกับรหิารจดัการโดย Wellington International Management Company Pte Ltd

 � กองทนุหลกัเป็นกองทุนทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS ภายใต้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึง่เป็น

สมาชกิสามญัของ International Organization of Securities Commission (IOSCO)
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 � กองทุนหลกัมขีัน้ตอนการลงทุนทีเ่น้นการวเิคราะห์จาก Bottom-up Approach ซึง่พจิารณาบรษิทัทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานดี  

มคีณุค่าในระยะยาว เบือ้งต้นแบ่งออกเป็น 4 หมวดธรุกิจย่อย (Sub-Sectors) ได้แก่

 - หมวดเภสชักรรมท่ัวไป (Major Pharmaceuticals)

 - หมวดเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) และเภสชักรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals)

 - หมวดผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)

 - หมวดบรกิารด้านสุขภาพ (Health Services)

 � กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุน โดยก�าหนดให้ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิของกองทนุ และกองทุนลงทนุในตลาดเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

 � กองทุนหลกัมนีโยบายทีน่�าเงนิส่วนใหญ่ของกองทนุไปลงทุนในหลกัทรพัย์ โดยจะส�ารองเงนิสดเป็นจ�านวนน้อยทีส่ดุ เพือ่

วตัถปุระสงค์ในด้านสภาพคล่องของกองทนุเท่านัน้

 � กองทุนหลกัอาจพจิารณาลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารอนพุนัธ์ (Derivative Transaction) เช่น Future Option Forward 

และ SWAP และหรอืตราสารอืน่ๆ เช่น Depositary Receipt หลกัทรพัย์ของกิจการท่ีมลีกัษณะเป็น Supranational Entities ท่ี

ออกในสกุลเงนิของประเทศต่างๆ หลกัทรพัย์ข้ามชาต ิหรอืหลกัทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเป็น Semi-Governmental Securities

	 ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง	WGHCEPA  

ผลตอบแทนหลงัหกัค่าใช้จ่าย	(%)

ตั้งแต่	

ต้นปี

1	เดือน 3	เดือน 1	ปี 3	ปี 5	ปี 10	ปี ต้ังแต่จดัต้ัง

กองทนุ

WGHCEPA 12.8 -6.1 -0.9 25.6 30.6 25.4 13.2 12.5

MSCI	World	Health	Care	Index	NET 6.2 -7.3 -4.5 9.9 21.3 19.7 9.5 6.2

   แหล่งทีม่า	:	Wellington	Management	Company,	LLP	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558)
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หุน้	10	อนัดบัแรก

ชื่อบริษัท ประเทศ อุตสาหกรรม %	ของหุ้นทั้งหมด

Bristol-Myers Squibb United States Major Pharmaceuticals 3.6

Allergan PLC United States Major Pharmaceuticals 3.4

Alkermes PLC United States Emerging Biotechnology 3.3

AstraZeneca PLC United Kingdom Major Pharmaceuticals 2.7

HCA Holdings Inc United States Health Services 2.5

Medtronic PLC United States Medical Products 2.5

Anacor Pharmaceutica United States Speciality Pharm/Biotechnology 2.3

Merck & Co United States Major Pharmaceuticals 2.1

Becton Dickinson United States Medical Products 2.1

UnitedHealth Group United States Health Services 2.1

รวมหุ้น	10	อันดับแรก 26.6

จ�านวนหุ้นทั้งหมด 128 หุ้น

	

สัดส่วนการลงทุนแยกตามภูมิภาคและอุตสาหกรรม	5	อันดับแรก

ภูมิภาค % อุตสาหกรรม %	

(portfolio)

%	

(Benchmark)

North America 78.7 Biopharma Large Cap 25.8 66.8

Europe 12.8 Health Care Services 24.5 14.2

Japan 6.9 Biopharma Mid Cap 20.3 4.8

Emerging Markets  1.7 Medical Technology 20.2 13.9

Middle East/Developed - Biopharma Small Cap 9.2 -

Other - 0.4

แหล่งทีม่า	:	Wellington	Management	Company,	LLP	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558)
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	 ความผนัผวนของผลการด�าเนินงานของกองทนุ

มาตรวัดความเสี่ยงของผลการด�าเนินงาน

(ย้อนหลัง	3	ปี)

Beta R2 Tracking	Risk		

(เฉลี่ยต่อปี)

WGHCEPA	-	USD	S 1.04 0.7 6.2%

    			แหล่งที่มา	:	Wellington	Management	Company,	LLP	(ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558)

รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	สิงหาคม	2558

รายละเอยีดการลงทนุ มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ 5,981,744,467.78 96.00

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC. - 

GLOBAL HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO

5,981,744,467.78 96.00

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในประเทศ 	430,525,361.22	 	6.91	

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 131,615,782.93 2.11

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  298,909,578.29 4.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 6,230,903,653.78

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 27.1856
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลไทย

หรือตราสารท่ีเสนอขายในประเทศไทย	

•	 รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี	เงินฝาก	หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน	ณ	วันท่ี	31	สิงหาคม	2558

กลุม่ของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุม่ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 0 0

2. กลุม่ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอื

บรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้บัรองผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

131.62 2.11

3. กลุม่ตราสารท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมสีญัญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารท่ีไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรือ่งการลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน

0 0

•	 รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารแห่งหนี	้ เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื	

	 มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่31	สิงหาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผูค้�า้/ผูร้บัรอง/	
ผูส้ลกัหลงั

วันครบ
ก�าหนด

อนัดบั																		
ความน่าเช่ือถอื

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า
ตามราคาตลาด

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบี - - AAA - 131,615,782.93

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ - - AA - 173,676,747.84

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 125,232,830.45
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	ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอนัดับทีสู่งท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสูงสุดในการช�าระเงนิต้นและ 

          ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ เศรษฐกจิ และปัจจยัภายนอกอืน่

 AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

 A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

 BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

 BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

 B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

 C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง    

         ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่าง 

          มีนัยส�าคัญ

 D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 28,453.46 1.00

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 853.60 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 2,845.35 0.10

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าโฆษณาอื่นๆ (Advertising Expense) 3,441.81 0.12

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 883.58 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 36,477.80 1.28

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมูลค่าท่ีต�่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม

ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

 กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล และงบประกอบ

รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแส

เงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 

ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 

จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า
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 ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ณ วันที่ 

31 สิงหาคม 2558 และผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ

ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต้)                                             

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม (ราคาทนุ 5,082,647,631.94 บาท 

ในปี 2558 และ 1,277,510,733.42 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8, 10 5,981,744,467.78 1,517,146,318.73 

เงินฝากธนาคาร 6, 7 429,883,668.91 65,744,855.56 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 7 641,692.31 99,588.33 

จากการขายเงินลงงทุน 10 30,782,410.00  - 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10  53,045.00  1,454,270.50 

รายได้อื่นค้างรับ 10  1,439,525.56  - 

รวมสินทรัพย์ 6,444,544,809.56 1,584,445,033.12 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 128,647,755.70 13,842,827.91 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3, 7, 9, 10  78,723,069.90  187,150.50 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 6,116,692.81 1,548,932.19 

หนี้สินอื่น 153,637.37 46,790.34 

รวมหนี้สิน 213,641,155.78 15,625,700.94 

สินทรัพย์สุทธิ 6,230,903,653.78	 1,568,819,332.18	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,291,981,161.07 771,314,741.99 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 3,132,273,612.30 582,912,521.41 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4 806,648,880.41 214,592,068.78 

สินทรัพย์สุทธิ 6,230,903,653.78	 1,568,819,332.18	

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  27.1856  20.3395 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  229,198,116.1073  77,131,474.5986 



20

BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. 

- Global Health Care Equity Portfolio *  3,483,204.3610  5,981,744,467.78 100.00

รวมกองทุนรวมตราสารทุน 	5,981,744,467.78	 100.00

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 	5,981,744,467.78	 100.00

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	5,082,647,631.94	บาท) 	5,981,744,467.78	 100.00

* Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health Care Equity Portfolio มีนโยบายการลงทุนใน 

หลกัทรพัย์ตราสารทุนของบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรม Health Care ท่ัวโลก
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BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2557

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย 	มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. 

- Global Health Care Equity Portfolio *  1,245,472.1100  1,517,146,318.73 100.00

รวมกองทุนรวมตราสารทุน 	1,517,146,318.73	 100.00

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 	1,517,146,318.73	 100.00

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,277,510,733.42	บาท) 	1,517,146,318.73	 100.00

* Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health Care Equity Portfolio มีนโยบายการลงทุนใน 

หลกัทรพัย์ตราสารทุนของบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรม Health Care ท่ัวโลก
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BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน	 3

รายได้ดอกเบี้ย 7 1,805,743.17  964,355.76 

รายได้อื่น 11  2,081,613.21  - 

รวมรายได้ 3,887,356.38  964,355.76 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 30,445,197.56  9,138,512.10 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5 913,356.00  316,014.21 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 3,044,519.73  1,053,380.60 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 56,200.00  51,200.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 7 4,538,240.61  776,417.24 

รวมค่าใช้จ่าย 38,997,513.90  11,335,524.15 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (35,110,157.52) (10,371,168.39)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  76,785,263.52  3,725,017.62 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 659,461,250.53  159,253,495.96 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (29,142,400.00) 1,195,200.00 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 9, 10 (79,937,144.90) 8,116,254.00 

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทียั่งไม่เกดิขึน้ 627,166,969.15	 	172,289,967.58	

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 592,056,811.63	 	161,918,799.19	
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BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (35,110,157.52) (10,371,168.39)

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  76,785,263.52  3,725,017.62 

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 659,461,250.53 159,253,495.96 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (29,142,400.00) 1,195,200.00 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (79,937,144.90) 8,116,254.00 

การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 592,056,811.63 161,918,799.19 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 5,936,002,044.40 1,800,664,315.09 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (1,865,974,534.43) (609,824,059.87)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 4,070,027,509.97 1,190,840,255.22 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 4,662,084,321.60 1,352,759,054.41 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 1,568,819,332.18  216,060,277.77 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 6,230,903,653.78	 1,568,819,332.18	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

หน่วย

2558 2557

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 77,131,474.5986 13,830,778.6360 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี 227,537,483.9438 94,722,616.1993 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (75,470,842.4351) (31,421,920.2367)

หน่วยลงทุน	ณ	วันปลายปี 229,198,116.1073	 77,131,474.5986	
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BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 592,056,811.63 161,918,799.19 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

   ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (4,256,427,013.40) (1,329,026,733.55)

การขายเงินลงทุน 528,148,300.00 191,148,541.20 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (72,921.60) (475,661.97)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย (542,103.98) (81,249.64)

การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (30,782,410.00)  - 

การเพิ่มขึ้นในรายได้อื่นค้างรับ (1,439,525.56)  - 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 3,125.10 

การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 114,804,927.79 13,382,319.31 

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,567,760.62 1,380,584.10 

การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น 106,847.03 42,707.53 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (76,785,263.52) (3,725,017.62)

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (659,461,250.53) (159,253,495.96)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 79,937,144.90 (8,116,254.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (3,705,888,696.62) (1,132,802,336.31)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี 5,936,002,044.40 1,800,664,315.09 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (1,865,974,534.43) (609,824,059.87)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,070,027,509.97 1,190,840,255.22 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ 364,138,813.35 58,037,918.91 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 65,744,855.56  7,706,936.65 

เงินฝากธนาคาร	ณ	วันปลายปี 429,883,668.91	 65,744,855.56	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

2558 2557 2556

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 20.3395 15.6217 12.0365 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.3102) (0.2022) (0.0903)

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน** 0.8761 0.1064 0.1178 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน** 7.5248 4.5477 3.9120 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์** (0.3325) 0.0341 0.3393 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์** (0.9121) 0.2318 (0.6936)

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 6.8461 4.7178 3.5852 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 27.1856	 20.3395	 15.6217	

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  20.81  16.45  25.77 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท) 6,230,904 1,568,819  216,060 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.37  1.15  0.88 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  0.14  0.10  0.16 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  102.77  69.99  19.85 
ข้อมูลเพิ่มเติม

*

** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจาก 
ช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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BCARE

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	สิงหาคม	2558

บาท

2555 2554 2553

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 10.3399 8.8756 8.7704 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ* (0.1024) (0.0833) (0.0775)

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน** 0.4416 0.7247  - 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน** 1.4410 0.4783 (0.4373)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์** (0.1717) 0.4159 0.5688 

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์** 0.0881 (0.0713) 0.0512 

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 1.6966 1.4643 0.1052 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.0365	 10.3399	 8.8756	

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  15.20  16.97  1.22 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  126,807  127,670  212,627 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  0.98  0.94  0.91 

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี (%)  0.05  0.12  0.07 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***  14.83  58.68  6.85 
ข้อมูลเพิ่มเติม

*

** 

***

ค�านวณจากจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี

ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เนื่องจาก 
ช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง ซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที	่31	สิงหาคม	2558

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

	 กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2550 ปัจจบุนักองทนุมจี�านวนเงนิทนุจดทะเบยีน 13,000 

ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,300 ล้านหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

(“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร 

กสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ

 กองทนุเป็นกองทุนรวมประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ โดยเน้นการลงทนุในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ชือ่กองทนุ Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health Care 

Equity Portfolio ซึง่บรหิารและจดัการโดย Wellington Management Company, LLP ประเทศสหรฐัอเมรกิา คิดเป็นอตัราเฉลีย่

ต่อปีไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุน

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ

	 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวาม

และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของประเทศไทย นอกจากนี ้งบการเงนิได้จดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรปูแบบทีก่�าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 

เรือ่ง “การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงินของกองทุนได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้

จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทีในปี 2557
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 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2555) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2555) งบกระแสเงนิสด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2555) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรงุ 2555) สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรงุ 2555) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2555) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2555) เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรงุ 2555) งบการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2555) การด้อยค่าของสนิทรพัย์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรงุ 2555) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2555) การรวมธรุกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 

ท่ียกเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2555) ส่วนงานด�าเนนิงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-ส่ิงจงูใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ

และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ และ 

การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 29 

เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีม่เีงนิเฟ้อ

รนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้

 กองทุนยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 1 (ปรบัปรงุ 2557) การน�าเสนองบการเงนิ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) สนิค้าคงเหลอื

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 7 (ปรบัปรงุ 2557) งบกระแสเงนิสด



32

BCARE

มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

และข้อผดิพลาด

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2557)  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรงุ 2557)  สญัญาก่อสร้าง  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 12 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 16 (ปรบัปรงุ 2557) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 17 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเช่า

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 20 (ปรบัปรงุ 2557) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลู

เก่ียวกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 21 (ปรบัปรงุ 2557) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 23 (ปรบัปรงุ 2557) ต้นทุนการกู้ยมื  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2557) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 26 (ปรบัปรงุ 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออก 

จากงาน  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2557)  เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2557)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรนุแรง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 33 (ปรบัปรงุ 2557) ก�าไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 34 (ปรบัปรงุ 2557) งบการเงนิระหว่างกาล

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 36 (ปรบัปรงุ 2557) การด้อยค่าของสนิทรพัย์
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 37 (ปรบัปรงุ 2557) ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ และสินทรพัย์ทีอ่าจ

เกดิขึน้  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 38 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 40 (ปรบัปรงุ 2557) อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 3 (ปรบัปรงุ 2557) การรวมธรุกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 5 (ปรบัปรงุ 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 

ท่ียกเลกิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 6 (ปรบัปรงุ 2557) การส�ารวจและประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรงุ 2557) ส่วนงานด�าเนนิงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 10 งบการเงนิรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีในกิจการอืน่

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายตุธิรรม

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 10 (ปรบัปรงุ 2557) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณท่ีีไม่มคีวามเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-ส่ิงจงูใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 25 (ปรบัปรงุ 2557) ภาษเีงนิได้-การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการ

หรอืผูถ้อืหุน้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 (ปรบัปรงุ 2557) การประเมนิเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 29 (ปรบัปรงุ 2557)  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 31 (ปรบัปรงุ 2557) รายได้-รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกับบรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 (ปรบัปรงุ 2557) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์
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มาตรฐานการบญัช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/

การตคีวามมาตรฐานการบญัช/ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เรือ่ง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 

(ปรบัปรงุ 2557)

การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ 

และหนีสิ้นทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกัน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

(ปรบัปรงุ 2557)

การประเมนิว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 

(ปรบัปรงุ 2557) 

สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ และการ

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 

(ปรบัปรงุ 2557)

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงนิเฟ้อรนุแรง

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 

(ปรบัปรงุ 2557)

งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 

(ปรบัปรงุ 2557)

ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

(ปรบัปรงุ 2557)

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด 

เงินทุนขั้นต�่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน   

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 

(ปรบัปรงุ 2557) 

สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 

(ปรบัปรงุ 2557)

การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 

(ปรบัปรงุ 2557) 

การโอนสินทรพัย์จากลกูค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลติส�าหรบัเหมอืงผวิดิน
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 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรือ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 4 (ปรบัปรงุ 2557) สญัญาประกันภยั

 ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาตรฐาน 

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีท่ีเริม่ใช้

3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั

	 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - เงนิลงทุนในหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้มลูค่าทรพัย์สินสทุธต่ิอหน่วยลงทุน

ครัง้ล่าสุด ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายในการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบก�าหนดภายใน 90 วัน 

นบัตัง้แต่วนัทีล่งทนุและไม่มเีงือ่นไขการต่ออายเุมือ่มลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีน้ัน้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจ�าหน่ายอย่าง

เป็นสาระส�าคัญ

 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 รายได้อืน่และค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน

 บัญชีส่วนเกินและส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดจ�าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดท่ีตัดจ�าหน่ายนี้แสดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั
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 บญัชท่ีีเป็นเงนิตราต่างประเทศ

 บัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็น 

เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ และสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า ณ วนัท่ีเกดิรายการ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา

 ณ วันสิ้นปี ก�าไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ียังไม่ครบก�าหนด ค�านวณ 

โดยปรบัสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วนัสิน้ปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าทีม่อีายคุงเหลอืเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลกูหนีห้รอืเจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบดุล

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ

 การใช้ประมาณการทางบญัชี

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิท่ีเกีย่วกับสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ ค่าใช้จ่ายและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรพัย์

และหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ ซึง่ผลทีเ่กิดขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณไว้

4.	 ก�าไรสะสมต้นปี						

บาท

2558 2557

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 29 ส.ค. 50) (21,845,522.47) (11,474,354.08)

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 29 ส.ค. 50) (36,154,432.36) (39,879,449.98)

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 29 ส.ค. 50)  239,635,585.31       80,382,089.35

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม (เริ่มสะสมวันที่ 29 ส.ค. 50)      31,689,318.30       30,494,118.30

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์สะสม 

     (เริ่มสะสมวันที่ 29 ส.ค. 50)     1,267,120.00 (6,849,134.00)

ก�าไรสะสมต้นปี    214,592,068.78      52,673,269.59
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5.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน  1.00  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน  0.05  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน  0.10  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6.	 เงนิฝากธนาคาร

	 ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 173,405,877.50 29,671,632.55 0.50 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 125,053,742.49 36,073,223.01 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 131,424,048.92 - 1.00 -

     รวมเงินฝากธนาคาร 429,883,668.91 65,744,855.56

7.	 รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	 	

	 ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีส�าคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 และ 2557 มดัีงต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 30,445,197.56 9,138,512.10 ตามเกณฑ์ทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,044,519.73 1,053,380.60 ตามเกณฑ์ทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน

     ค่าธรรมเนียมธนาคาร        232,194.24 103,615.00 ราคาตลาด

     ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ            184,483.43 93,603.04 ราคาตลาด

     ดอกเบี้ยรับ            647,499.38 167,208.54 ราคาตลาด

     ขายเงินลงทุน - 9,987,387.20 ราคาตลาด

     ซื้อเงินตราต่างประเทศ     147,325,000.00 177,410,000.00 ตามที่ระบุในสัญญา

     ขายเงินตราต่างประเทศ     147,706,750.00 130,122,750.00 ตามที่ระบุในสัญญา

 ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2558 และ 2557 กองทนุมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

     ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย      5,640,863.35 1,395,350.85

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

     เงินฝากธนาคาร 173,405,877.50 29,671,632.55

     ดอกเบี้ยค้างรับ        270,870.34 28,678.15

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 198,805.47 45,791.99

     ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ - 737,000.00

     เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 984,500.00 7,750.00
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8.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ

	 กองทุนได้ซือ้ขายเงนิลงทนุส�าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 สงิหาคม 2558 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในตัว๋สญัญาใช้เงนิเป็นจ�านวนเงนิ 

4,784.58 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงนิ 1,520.18 ล้านบาท) โดยคดิเป็นอตัราร้อยละ 168.17 (ปี 2557: ร้อยละ 154.43) 

ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี

9.	 สัญญาอนพุนัธ์

	 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ 2557 กองทุนมีสัญญาอนุพันธ์คงเหลือดังนี้

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 45.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อ 

แลกเปลี่ยนกับเงินจ�านวน 1,546.40 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน 8.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อ 

แลกเปลี่ยนกับเงินจ�านวน 256.90 ล้านบาท

10.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

	 กองทุนไม่มนีโยบายท่ีจะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเก็งก�าไรหรอืการค้า

 มูลค่ายุติธรรม 

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันท่ีในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน อีกท้ัง

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด 

ดังนั้น กองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่ัวไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย 

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะม ี

ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้อย่างไรก็ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า 

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้
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 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2558 และ 2557 กองทนุมบีญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดังนี้

   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

รายการ 2558 2557

เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม) 166,845,488.89 47,514,761.00

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 860,000.00 -

รายได้อื่นค้างรับ 40,151.89 -

 กองทุนได้ท�าธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนใน 

ต่างประเทศ (ดูหมายเหต ุ9)

 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว 

ขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจม ี

ผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของ 

ผูอ้อกตราสารว่ามคีวามสมัพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใด อนัอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้

 การบรหิารความเสีย่ง

 ผู้บริหารของกองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health Care Equity Portfolio 

จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทในกลุ่ม

อตุสาหกรรม Health Care ท่ัวโลก

11.	 รายได้อืน่

	 รายได้อืน่ ได้แก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนยีมในการจดัการจาก Wellington Management Company, LLP ให้กับกองทนุ 

ในอตัราร้อยละ 0.00 – 0.25 ต่อปี ของเงนิลงทุนตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ ในหน่วยลงทุน Wellington Management Portfolios 

(Dublin) Plc. - Global Health Care Equity Portfolio

12.	 การอนมัุติงบการเงนิ

	 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 14 กันยายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

ณ	วันที	่31	สิงหาคม	2558

- ไม่ม ี-

หมายเหตุ : ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ ได้ท่ี www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

วันที่รวบรวมข้อมูล 14 กันยายน 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


