
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ี (KFHEALTH)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

(KFHHCARE)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(KFHCARERMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

ภาวะตลาด
ในเดือนมีนาคม ดัชนี MSCI World Healthcare ปรับตัว

อ่อนกว่าตลาดโดยรวมท่ีอ้างอิงโดยดัชนี MSCI World

ผลการด าเนินงานกองทุนหลัก
ในไตรมาส 1 ผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 

–0.90 ในขณะท่ีดัชนีอ้างอิงปรับตัวลดลงร้อยละ – 1.60

ปัจจัยต่อผลการด าเนินงาน
การคัดเลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์, กลุ่ม

บริการสาธารณสุข และกลุ่มเภสัชภัณฑ์ เป็นปัจจัยบวก 

ในขณะท่ีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพเป็นปัจจัยลบ

มุมมองตลาด

พื้นฐานของหมวดการแพทย์ยังคงมีความน่าดึงดูด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้า

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนผู้สูงอายุท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น และอุปสงค์ในตลาดโลก ดังนั้น

กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทซึ่งมีนวัตกรรมด้านการรักษาหรือด้านเทคโนโลยี

กองทุนนี้ลงทุนกระจกุตวัในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทุนจ านวนมาก

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ในไตรมาส 1 ผลการด าเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ –0.90 ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัว

ลดลงร้อยละ – 1.60

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน Revance Therapeutics บริษัทยาชีวภาพในขั้นการ

ทดสอบทางคลินิก ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ 

ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทรายงานการเติบโตอย่างเข้มแข็งของยอดขาย 

Daxxify ยารักษาริ้วรอย นอกจากนี้บริษัทประกาศว่าคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) 

รับใบขออนุญาตเพื่อขยายการใช้งานของการรักษาด้วยยา Daxxify ส าหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการคอ     

บิดเกร็ง (cervical dystonia) อาการเรื้อรังของระบบประสาทที่ส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อคอ

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน Natera บริษัทผู้น าในด้านการค้นคว้า การพัฒนา และ

การจ าหน่ายและให้บริการการทดสอบทางยีน เป็นปัจจัยบวกต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ราคา

หุ้นของบริษัทปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม หลังจากการประกาศผลการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์

Signatera ที่ใช้ในการทดสอบมะเร็งเต้านมของบริษัทได้รับการครอบคลุมส าหรับประกันสุขภาพแบบ 

Medicare

สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมใน Twist Bioscience และ Onset Medical ปรับตัวลดลง

เป็นปัจจัยลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ แม้ว่า Twist Bioscience มีการ

รายงานการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของรายได้ไตรมาส 1/66 ในระดับร้อยละ 29 และ Outset Medical 

รายงานปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ประมาณร้อยละ 14 y-y ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวอ่อนแอกว่า

ตลาดโดยรวมเนื่องจากลดลงเนื่องจากแรงเทขายในกลุ่มหุ้นขนาดเล็กและสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้

ความป่ันป่วนของอุตสาหกรรมธนาคารในชว่งที่ผ่านมา รวมไปถึงการปิดกิจการของ Silicon Valley 

Bank ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน แม้ว่าบริษัททั้งสองแห่งจะมิได้เผชิญกับปัญหาทางด้าน

งบดุล ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าโอกาสของการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และมีมุมมองว่าจะมีโอกาส

ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมามีเสถียรภาพ

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบเป็นปัจจัยสนับสนุนนวัตกรรมที่แท้จริง รวมไป

ถึงสภาพแวดล้อมของการก าหนดราคาทั่วโลกยังคงเต็มใจที่จะจ่ายส าหรับการรักษาที่มีนวัตกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีประโยชน์ส าหรับการรักษาในทางคลินิกอย่างมีนัยส าคัญ

การประเมินมูลค่ามีความน่าสนใจ และมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละหมวดธุรกิจย่อย ซึ่ง

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าเป็นโอกาสส าหรับนักลงทุนแบบเชิงรุกในการคัดเลือกการลงทุนเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม

พ้ืนฐานของหมวดการแพทย์ยังคงมีความน่าดึงดูด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จ านวนผู้สูงอายุที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และอุปสงค์ในตลาดโลก 

ดังนั้นการลงทุนของกองทุนยังคงเน้นการลงทุนในบริษัทซึ่งมีนวัตกรรมในด้านการรักษาหรือ     

ด้านเทคโนโลยี

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ และมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า

ดัชนีมากที่สุดในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของการลงทุนในหุ้นเชิงรับซึ่งมีราคาแพงในกลุ่มเภสัชภัณฑ์ 

และกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ 

กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ ด้วยการปรับเพิ่มสัดส่วน

การลงทุนใน West Pharmaceutical Services บริษัทผู้ออกแบบและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับระบบ

การฉีดยา ซึ่งมีการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในระดับดีกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อน

มาจากความเข้มแข็งของการด าเนินธุรกิจโดยรวม รวมไปถึงรายได้ อัตราก าไร และผลก าไรสุทธิต่อ

หุ้นในระดับดีกว่าที่คาดไว้

กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทนุมากทีสุ่ดในกลุ่มเภสัชภณัฑ ์โดยปรับลดสัดส่วนการลงทนุมากกวา่

ตลาดโดยรวมใน Eli Lilly และสับเปลี่ยนการลงทุนไปยังโอกาสอื่นที่คาดว่ามีผลตอบแทนปรับด้วย

ความเสี่ยงในระดับดีกว่า

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีต  

ของกองทุนรวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนการลงทุน 



สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ค ำเตือน : ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และศึกษำสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีในคู่มือกำรลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็น

การแปลจากต้นฉบับของกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ณ มี.ค. 66 

ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา

ทั้งหมด  กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผัน

ผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั ่วไปที ่ม ีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  กองทุน 

KFHEALTH และ KFHCARERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ

กองทุน จึงมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ ่งอาจท าให้ผู ้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  กองทุน KFHHCARE ป้องกันความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุน

ระยะยาวเพ่ือเกษียณอายุ  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์

ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รำยละเอียด KFHEALTH KFHHCARE KFHCARERMF

นโยบำยกำร

ลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund,

Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD (กองทุนหลัก) 

เฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV

ระดับควำมเส่ียง

กองทุน
ระดับ 7

ดัชนีอ้ำงอิง ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 

นโยบำยป้องกัน

ควำมเส่ียงอัตรำ

แลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ป้องกันความเสี่ยงเต็มจ านวน

ป้องกันความเสี่ยงตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบำยกำรจ่ำย

เงินปันผล

KFHEALTH-A: 

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

KFHEALTH-D: มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ

1 ครั้ง ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ / ก าไรสะสม

KFHHCARE-A, KFHHCARE-I: 

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

KFHHCARE-D: มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 

ครั้ง ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% 

ของก าไรสุทธิ / ก าไรสะสม

ไม่มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผล

ดำวน์โหลด

สรุปสำระส ำคัญ

ของกองทุน

KFHEALTH-A: 

KFHEALTH-D:

KFHHCARE-A: 

KFHHCARE-D

KFHHCARE-I

ดำวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน


