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ความเห็นของบริษัทจัดการ

เรียน	 ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

	 Portfolio	Positioning	and	Outlook	:	กองทนุ	Wellington	Global	Health	Care

 มีสถิติที่น่าตกใจมาเล่าให้ฟังว่า หากเราสุ่มเลือกคนมา 3 คน จะมีอยู่ 1 คนที่ต้องเป็นมะเร็งอย่างแน่นอนไม่ว่าใน 

รูปแบบไหนก็ตาม โดยในช่วงปี 2510 โอกาสรอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งอยู่ที่เพียงราว 25% แต่นับว่าเป็นโชคดีของพวกเรา

ที่ในปัจจุบันโอกาสรอดนั้นขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50% แล้ว แสดงให้เห็นว่า การลงทุนค้นคว้าวิจัยต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และยาจากเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เริ่มเห็นผลและเป็นประโยชน์ต่อประชากรโลก

มากขึ้นอย่างแท้จริง 

 สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ การปฏิวัติของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยังอยู่แค่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น โดยในช่วงปี 2543 เมื่อ

ข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์สามารถน�ามาเรียงล�าดับได้เป็นครั้งแรกนั้น ได้เกิดฟองสบู่อย่างรุนแรงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ชีวภาพ และเมื่อฟองสบู่นั้นแตก ทุกคนต่างกลับเชื่อกันว่า อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่จริงๆ คือ 

เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้น�าข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาวิจัยและพัฒนาต่อในช่วง 10 ปีหลังจากนั้นอยู่เสมอ จนท�าให้ต้นทุนและ

ความเร็วในการเรียงล�าดับข้อมูลทางพันธุกรรมนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก 

 ยกตวัอย่างเช่น ปัจจุบนัมกีารศกึษาระบบกลไกของคอเลสเตอรอล และโรคกระดูกพรนุทีก้่าวหน้าขึน้อย่างมาก โดยได้

มกีารวจิยักลุม่ประชากรทีม่ปีรมิาณคอเลสเตอรอลในระดับท่ีต�า่ตามธรรมชาต ิและผลติยาทีม่ลีกัษณะเหล่านัน้และถกูตามเกณฑ์

ของ US Food and Drug Administration ซึง่ช่วยลดการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้ถงึ 50% ออกมาได้ หรอืในส่วนของโรค

กระดูกพรุนนั้น ได้มีการวิจัยกลุ ่มประชากรในทวีปแอฟริกาใต้ท่ีมีโครงสร้างกระดูกท่ีแข็งแรงตามธรรมชาติ เป็นต้น  

การปลดล็อคความสามารถในการโอนถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้บ่งบอกถึงการปฏิวัติของอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ที่ 

เพิง่จะเริม่ต้นนัน่เอง      

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า นวัตกรรมทางการแพทย์ โครงสร้างประชากร และความเป็นโลกาภิวัตน์จะยังคงท�าให้เกิด

ความต้องการอย่างล้นเหลือส�าหรับสินค้าและบริการทางการแพทย์ในอีกหลายปีข้างหน้า แต่การจัดหาแหล่งเงินทุนก�าลัง

เริ่มเป็นปัญหามากขึ้นในหลายๆ ส่วนของโลก เช่น ในอเมริกา ผู้บริโภคมีส่วนต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพเพียง

เลก็น้อยเท่านัน้ ในขณะทีบ่รษิทัผูจ้้างกลบัเป็นผูร้บัภาระหลกันีไ้ป ส่วนในยโุรปนัน้ ส่วนใหญ่รฐับาลเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่าย  

 แต่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อเมรกิาก�าลงัค่อยๆ เข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างซึง่ท�าให้อตุสาหกรรมดูแลสขุภาพ

ในอเมรกิาสามารถให้บรกิารทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่ข้าถงึได้ และมคีวามยัง่ยนื โดยเป็นการโยกความเสีย่งทางการเงนิจากผูจ่้าย 

(เช่น หน่วยงานประกันสขุภาพ หน่วยงานภาครฐั หรอืบรษิทัผูจ้้าง เป็นต้น) ไปยงัผูบ้รโิภค ยกตวัอย่างเช่น การทีย่าชนดิหนึง่ 

มรีาคาอยูท่ี ่ $35 เพราะมแีบรนด์ แต่การทีเ่ราสามารถผลติยาชนดิเดียวกนั และคิดราคาเพยีงแค่ $10 ได้เพยีงเพราะว่าไม่มี

แบรนด์นัน้ ท�าให้ยอดขายของยาท่ีไม่มแีบรนด์คิดเป็นสดัส่วนถงึ 85% ของยอดขายยาทัง้หมดในอเมรกิาในปัจจบุนั สิง่เหล่านี้
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เกิดขึน้ไม่ใช่แค่เฉพาะในอตุสาหกรรมเวชภณัฑ์ แต่ก�าลงัเกิดขึน้ทัว่ท้ังอตุสาหกรรมดูแลสขุภาพ ส�าหรบัฝ่ังบรษิทัผูจ้้างเองได้เริม่

มกีารบงัคับให้พนกังานต้องจ่ายเงนิค่าใช้จ่ายดูแลสขุภาพล่วงหน้าในสดัส่วนทีม่ากขึน้เช่นกัน ซึง่การกระท�าเช่นนีเ้ป็นการเตอืน

ทางอ้อมว่า การดูแลสขุภาพนัน้ไม่ฟร ีและยงัเป็นการกระตุน้ให้คนหนัมามองความคุ้มค่ามากขึน้อกีด้วย

 ส�าหรบัมมุมองของนกัลงทุนแล้ว การค้นคว้าวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมเพือ่สขุภาพ รวมถงึความสามารถใน

การบรโิภคสินค้าและบรกิารท่ีมมีากขึน้ ท�าให้เกิดโอกาสในการลงทนุในอตุสาหกรรมนีอ้ย่างมากมาย โดยในแง่ของการลงทุนใน

พนัธบตัรรฐับาล ค่าใช้จ่ายการดูแลสขุภาพของภาครฐัอาจส่งผลลบต่อดุลทางการคลงัของประเทศและความยัง่ยนืของระดับหนีไ้ด้ 

ส่วนในแง่ของการลงทุนในหุน้นัน้ แน่นอนว่ามบีรษิทัอยูห่ลายแห่งทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากกระแสการปฏวิตัขิองอตุสาหกรรม

เวชภณัฑ์ทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น  

 ในปี 2557 ทีผ่่านมา หุน้กลุม่ Health Care ได้สร้างผลตอบแทนท่ีโดดเด่นอย่างมาก โดยดัชน ีMSCI World Health 

Care Index ซึง่เป็น Benchmark ของหุน้ในกลุม่ Health Care ทัว่โลกมผีลตอบแทนส�าหรบัปี 2557 ที ่18.1% ส่วนกองทุน  

Wellington Global Health Care สามารถให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าที ่28.5% โดยในปี 2557 ทีผ่่านมา ถอืเป็นปีทีเ่ตม็ไปด้วยดีล

ทางการเงินส�าหรับอุตสาหกรรม Health Care เช่น ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท Actavis ได้ประกาศเข้าซื้อบริษัท  

Allergan เพยีง 5 เดือนหลงัจากท่ีซือ้บรษิทั Forest Labs เสรจ็ ซึง่ดีลดังกล่าวได้ท�าให้บรษิทั Actavis ตดิ 1 ใน 10 ของบรษิทั

เวชภณัฑ์ทีม่รีายได้สงูทีสุ่ดอกีด้วย ทัง้นี ้แม้ว่าปี 2557 จะเป็นอกีปีท่ีอตุสาหกรรมดูแลสขุภาพมผีลตอบแทนท่ีโดดเด่น ซึง่ในเชงิ

มลูค่า แม้จะดูแพง แต่บรษิทัหลายแห่งท่ีลงทุนยงัคงอยูใ่นระดับท่ีใกล้เคยีงกับอดีต และมปัีจจยัพืน้ฐานเชงิบวกทีพ่ร้อมจะสร้าง 

Positive Surprise ได้อย่างต่อเนือ่ง

	 Portfolio	Positioning	and	Outlook	:	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	หรือ	BCARE

 ทมีจดัการลงทุน บลจ.บวัหลวง ยงัคงมคีวามเชือ่มัน่ในแนวคดิของกองทุน Wellington Global Health Care คอืการ

ประเมนิภาพระยะยาวและกระแส รวมถงึการมอง Theme ใหญ่ ซึง่น�าไปสูก่ารค้นหาผูช้นะท่ีจะสามารถสร้างนวตักรรมได้อย่าง

ต่อเนือ่ง และมกีารเตบิโตท่ีแตกต่างจากผูเ้ล่นรายอืน่อย่างยัง่ยนื ซึง่แนวคดินีไ้ด้สะท้อนออกมาในผลตอบแทนทีดี่อย่างต่อเนือ่ง

ของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ โดยกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ มมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัที่ 

28 กุมภาพนัธ์ 2558 เท่ากับ 2,127.29 ล้านบาท หรอื 24.3274 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด�าเนนิงานย้อนหลงัในรอบ

ระยะเวลาหกเดือน คดิเป็นร้อยละ 19.60

	 ทีมจัดการลงทุน	บลจ.บัวหลวง	เช่ือว่าเรายังอยู่ในเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเติบโตรอบใหญ่	 (Secular	

Growth)	ของอุตสาหกรรม	Health	Care	เท่านั้น ผลักดันโดยกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (บริษัทที่ผลิตยาจากส่ิงมีชีวิตด้วย

กระบวนการเทคโนโลยชีวีภาพ) ความสามารถในการบรโิภคสินค้าและบรกิารทีสู่งขึน้ รวมถงึสัดส่วนของประชากรผูสู้งอายทุี่

เพิม่มากขึน้ท่ัวโลก และเทคโนโลยท่ีีพฒันาอย่างรวดเรว็ ท�าให้เรามัน่ใจได้ว่าหุน้ในกลุม่ Health Care ยงัคงมศีกัยภาพให้เตบิโต

ได้อย่างต่อเนือ่งและยาวนาน ดังนัน้ เราจงึเชือ่ว่า การลงทุนในกลุม่ Health Care นัน้เหมาะสมส�าหรบัการลงทุนระยะยาว 
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	 การลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์	 เหมาะสมส�าหรับผู้ที่มีความเข้าใจในภาพใหญ่ของ

อุตสาหกรรม	รวมถึงศักยภาพการเติบโตอีกที่ยังมีอีกมากมายจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	 เราเช่ือว่าหาก	

นักลงทุนมีความอดทน	เชื่อมั่น	และมีความเข้าใจ	โดยไม่สนใจความผันผวนระยะสั้น	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอล

เฮลธ์แคร์	นั้น	เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนระยะยาวอันดับต้นๆ	ที่ควรมีไว้ในพอร์ตโฟลิโอ	

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผู้จัดการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บัวหลวง
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ 

ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวัน

ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการกองทุนเปิด

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นางสาวพัทธนันท์ รัตนปฤณ) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ต้ังแต่	28	พ.ย.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

6	เดือน
ต้ังแต่	29	ส.ค.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

1	ปี
ต้ังแต่	28	ก.พ.	57	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

3	ปี
ต้ังแต่	24	ก.พ.	55	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	26	ก.พ.	53	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่29	ส.ค.	50	

ถงึ	27	ก.พ.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 22.5881 20.3408 20.2965 11.1268 9.4482 10.0000

กองทุนเปิดบัวหลวง	

		โกลบอลเฮลธ์แคร์
7.70 19.60 19.86 118.64 157.49 143.28

MSCI	World	Health	Care

Index	***
2.34 11.42 14.61 95.53 103.17 79.17

S&P	Global	1200	Health	

Care	Index	***
1.98 11.09 14.26 95.01 103.91 77.93

S&P	North	American

Health	Care	Index	***
4.24 17.19 23.05 131.36 164.27 152.77

เอกสารการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

	 *	 วันศุกร์สุดท้ายของเดือน	หากตรงกับวันหยุดให้ใช้วันท�าการก่อนหน้า

 ** มูลค่าหน่วยลงทุน	ณ	วันท�าการต้นรอบที่ใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง

	 ***	 เกณฑ์มาตรฐาน	หมายถึง		1.	MSCI World Health Care Index 

	 2.	S&P	Global	1200	Health	Care	Index	

	 	 	 3.	S&P	North	American	Health	Care	Index
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่28	กุมภาพันธ์	2558

รายละเอียดการลงทุน
มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 1,947,059,157.45 91.53

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

WELLINGTON MANAGEMENT 1,947,059,157.45 91.53

PORTFOLIOS (DUBLIN) PLC. GLOBAL

HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 	184,030,038.40	 	8.65	

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA 44,186,227.95 2.08

อันดับความน่าเชื่อถือ AA  139,843,810.45  6.57 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 2,127,293,417.53

มูลค่าหน่วยลงทุน 24.3274
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รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทย	

หรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	ณ	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0 0

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

44.18 2.08

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อโดย

มีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วันท�าการสุดท้ายของเดือน
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	� รายละเอียดและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหนี้	เงินฝาก	หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุน

หรือมีไว้ทุกตัวในพอร์ต	ณ	วันที่	28	กมุภาพนัธ์	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผูส้ลกัหลงั

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่า

ตามราคาตลาด

1.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA - 44,186,227.95

2.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA - 109,723,334.53

3.เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA - 30,120,475.92

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอันดับที่สูงท่ีสุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนท่ีต�่าท่ีสุด มีความสามารถสูงสุดในการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีส่งูทีสุ่ด ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธรุกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงนิต้นและดอกเบีย้อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

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

อนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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งบดุล

ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	บาท	

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,445,203,286.50 บาท) 1,947,059,157.45

เงินฝากธนาคาร 183,760,512.37

ลูกหนี้จากการดอกเบี้ย 269,526.03

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 5,509,293.00

รวมสินทรัพย์ 2,136,598,488.85

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7,437,329.99

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,867,741.33

รวมหนี้สิน 9,305,071.32

สินทรัพย์สุทธิ 2,127,293,417.53

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 874,442,293.71

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 747,079,697.18

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 505,771,426.64

สินทรัพย์สุทธิ 2,127,293,417.53

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) 87,444,229.3705

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 24.3274
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

	ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (%)

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารทุน

Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc.

Global Health Care Equity Portfolio* 1,315,151.9500 1,947,059,157.45

1,947,059,157.45 100.00

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,445,203,286.50	บาท) 1,947,059,157.45 100.00

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

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม	Health	Care	ทั่วโลก
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งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับรอบระยะเวลาหกเดือน	สิ้นสุดวันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

บาท

รายได้จากการลงทุน	

รายได้ดอกเบี้ย 563,096.51

รวมรายได้จากการลงทุน 563,096.51

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 8,752,619.87

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 262,578.61

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 875,261.96

ค่าใช้จ่ายอื่น 538,179.93

รวมค่าใช้จ่าย 10,428,640.37

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (9,865,543.86)

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 38,922,059.72

รายการก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 262,220,285.64

ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ (4,032,400.00)

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ 3,934,956.36

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 301,044,901.72

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 291,179,357.86
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 8,180.02 0.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 245.40 0.01

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 818.00 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) - -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense)  516.42 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 9,759.84 0.59

	 *	 เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตรา 

ค่าธรรมเนยีมหรอือัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกนิร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

- ไม่มี -

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557	ถึงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

- ไม่มี -

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหกเดือน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	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)
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

ณ	วันที่	14	กุมภาพันธ์	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

 

วันที่รวบรวมข้อมูล 12 มีนาคม 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


