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กองทุนน้ีมีการแบ�งชนิดหน�วยลงทุนเป น 3 ชนิด ได#แก� 

1. หน�วยลงทุนชนิดสะสมมูลค�า :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-สะสมมูลค�า (KFHHCARE-A)

2. หน�วยลงทุนชนิดจ�ายเงินป>นผล :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ป>นผล (KFHHCARE-D)

3. หน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน :
กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ-ผู#ลงทุนสถาบัน (KFHHCARE-I)
(เริ่มเป+ดทาํการขายหน�วยลงทุนชนิดผู#ลงทุนสถาบัน ต้ังแต�วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป นต#นไป)

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เฮลธ์แคร์อิควิตี .เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) ตั .งแต่วนัที9 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที9 31 กรกฎาคม 2565 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมี
รายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี .เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที9 31 กรกฎาคม 2565 ซึ9งแบ่งตามชนิดหน่วย
ลงทนุ ดงันี .  
- KFHHCARE-A จํานวน 2,271.01 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.6782 บาท 
- KFHHCARE-D จํานวน 146.66 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 11.6524 บาท 
- KFHHCARE-I จํานวน 56.32 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.5541 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุได้แก่ 
- KFHHCARE-A เพิ9มขึ .นร้อยละ 1.52 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที9ลดลงร้อยละ 1.21 
- KFHHCARE-D เพิ9มขึ .นร้อยละ 1.52 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที9ลดลงร้อยละ 1.21 
- KFHHCARE-I เพิ9มขึ .นร้อยละ 1.52 มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที9ลดลงร้อยละ 1.21 

ภาวะการลงทนุในช่วงที9ผ่านมา 

ในรอบครึ9งปีที9ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ9มขึ .นราว 0.49% โดยมีมูลค่าเพิ9มขึ .น
ต่อเนื9องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2565 ก่อนจะปรับตัวลดลงในช่วงเดือนเมษายน 2565 จากการปรับฐานของหุ้น
ในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ เช่น หุ้น Teladoc และ Intuitive Surgical ที9ผู้บริหารมีการปรับ Guidance ลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
หุ้นในกลุ่ม Healthcare ยังคง Outperformed เมื9อเทียบกับ ดัชนี MSCI World อย่างต่อเนื9อง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 
หุ้นในพอร์ตการลงทุนปรับตวัฟื.นได้อย่างแข็งแกร่ง ตามการฟื.นตวัของตลาดหุ้นทั9วโลก นอกจากนี .กองทุนหลกัยงัมีการใช้กลยุทธ์ Stock 
selection เพื9อเลือกลงทนุในหุ้นที9มีมลูค่าไม่แพงโดยเปรียบเทียบกบักลุ่มเพื9อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ9มด้วย 

ณ สิ .นเดือนมิถุนายน 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 31.9% Biotechnology 26.2% Healthcare 
Services 20.7% และ Medtech 19% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

บริษัทฯยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare จากภาพรวมตลาดตราสารทุนทั9วโลกที9มีความ
ไม่แน่นอนสูง รวมทั .งนโยบายสนบัสนุนจากรัฐบาลให้มีการวิจยันวตักรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ นอกจากนี .บริษัทในอุตสาหกรรมยังมี
ความสามารถในการรักษาระดบัอัตรากําไรจากความยืดหยุ่นที9ตํ9าของผู้บริโภค โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในลักษณะ Overweight 
(เมื9อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในกลุ่ม Biotechnology จากภาพการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื9อง ในขณะที9มีการ
ลงทุนในลกัษณะ Underweight  (เมื9อเทียบกบัดชันีอ้างอิง) ในกลุ่ม Pharmaceutical จากมลูค่าของหุ้นที9แพงโดยเปรียบเทียบเมื9อเทียบ
กบักลุ่มย่อยอื9นๆ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที9ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที9เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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               Unaudited
                      (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,676,665,944.57  บาท) 2,583,331,040.01       
เงินฝากธนาคาร 7,245,120.78              
ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 24,722,080.71            
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 10,878.20                   
จากการขายหน่วยลงทุน 9,087,816.64              

รวมสินทรัพย์ 2,624,396,936.34       
หน้ีสิน
เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 145,589,391.22          
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,520,166.97              
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 161,626.06                 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,082,278.04              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,631.73                     
หน้ีสินอ่ืน 53,876.77                   
รวมหน้ีสิน 150,408,970.79          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,473,987,965.55       
สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 300 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,827,723,941.67       
ก าไรสะสม (113,693,134.97)
บญัชีปรับสมดุล 759,957,158.85          
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,473,987,965.55       

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,271,013,287.98       
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 166,031,461.6574      
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.6782                      

ชนิดจ่ายเงินปันผล
สินทรัพยสุ์ทธิ 146,655,378.77          
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 12,585,783.6777        
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.6524                      

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั
สินทรัพยสุ์ทธิ 56,319,298.80            
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 4,155,148.11              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 13.5541                      

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 กรกฎาคม 2565
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               Unaudited
                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 68,754.28                   

รวมรายได้ 68,754.28                   
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,822,366.06              
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 392,894.75                 
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,964,473.31              
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29,753.09                   

รวมค่าใชจ่้าย 12,209,487.21            
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (12,140,732.93)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (11,281,195.34)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 49,830,799.76            
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (121,887,534.50)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์  (115,970,877.74)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 254,805,698.39          

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน 55,496,890.57            

หกั ภาษีเงินได้  (10,313.14)
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 43,345,844.50            

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า 40,301,182.65            
ชนิดจ่ายเงินปันผล 2,103,630.81              
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 941,031.04                 
รวม 43,345,844.50            

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.52
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.250000 เม่ือทวง 65,148,255.33 65,148,255.33 2.52
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
หน่วยลงทุน 97.48
                              JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPHLUCA 2,611,517,689.24 2,518,182,784.68 97.48
                              จ  านวน 120,706.780000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  567.2100 USD
                              รวมเป็นเงิน 68,466,089.85 USD

2,583,331,040.01 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 กรกฏาคม 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 72,404,254.31 2.92

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 7,245,481.24 0.29

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 65,158,773.07 2.63

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,518,182,784.68 101.79

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,518,182,784.68 101.79

สัญญาซื/อขายล่วงหน้า  (120,867,310.51)  (4.88)

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+ 1,685,686.92 0.07

         FITCH-LONG

             Rate AA  (46,351,995.02)  (1.87)

             Rate AA-  (76,201,002.41)  (3.08)

อื5นๆ 4,268,237.07 0.17

     ลูกหนีI 21,087,816.64 0.85

     เจา้หนีI  (14,737,301.53)  (0.60)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,082,278.04)  (0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,473,987,965.55 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี/เฮดจ์เอฟเอก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 กรกฏาคม 2565
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    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 605,101,489.30  (2.1962) 11 ส.ค. 2565  (54,332,739.69)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 571,010,892.90  (0.8839) 23 ก.ย. 2565  (21,868,262.72)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 64,163,189.00 0.1802 11 ส.ค. 2565 4,457,514.78

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 297,706,200.00  (0.7430) 11 ส.ค. 2565  (18,382,740.80)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 420,640,566.00  (1.3107) 2 ก.ย. 2565  (32,426,769.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 63,799,290.00 0.1399 11 ส.ค. 2565 3,461,485.26

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 51,845,745.00 0.1403 11 ส.ค. 2565 3,469,810.61

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 55,183,520.00 0.1465 11 ส.ค. 2565 3,623,715.20

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 50,344,767.00 0.1712 11 ส.ค. 2565 4,235,698.17

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 61,404,552.00 0.1981 11 ส.ค. 2565 4,900,605.69

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 154,639,872.00  (0.4767) 2 ก.ย. 2565  (11,794,628.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 48,069,882.00 0.0196 2 ก.ย. 2565 484,218.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 41,271,867.00 0.0036 2 ก.ย. 2565 89,033.00

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 594,368,478.00  (0.2742) 21 ต.ค. 2565  (6,784,251.01)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี�เฮดจ์เอฟเอก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ 31 กรกฏาคม 2565

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสญัญา  

(Notional Amount)
% NAV วนัครบกาํหนด

กาํไร/ขาดทุน 

 (net gain/loss)
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   9,822.37 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 392.89 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,964.47 0.1605

คา่ที8ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 29.75 0.0025

คา่ใช้จ่ายอื8น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 12,209.48            0.9976

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที8เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที8รวมภาษีมลูคา่เพิ8มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื8นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที8เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที8นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที8เกี8ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที8คํานวณ

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถงึวันที� 31 กรกฏาคม 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี �เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที% 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ%ม 
โครงการ 

(1 กุมภาพันธ์ 2562) 

KFHHCARE-A -8.50% 0.18% 1.52% -6.44% 10.65% N/A N/A 9.37% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -8.97% -0.47% -1.21% -4.45% 11.50% N/A N/A 10.57% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 22.45% 23.83% 21.72% 18.77% 19.02% N/A N/A 18.35% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 18.55% 19.61% 18.96% 15.73% 18.83% N/A N/A 18.51% 

 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที% 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ%ม 
โครงการ 

(1 กุมภาพันธ์ 2562) 

KFHHCARE-D -8.50% 0.18% 1.52% -6.44% 10.56% N/A N/A 9.30% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -8.97% -0.47% -1.21% -4.45% 11.50% N/A N/A 10.57% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 22.45% 23.83% 21.72% 18.76% 19.03% N/A N/A 18.36% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 18.55% 19.61% 18.96% 15.73% 18.83% N/A N/A 18.51% 

 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที% 27 ก.ค. 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ%ม 
โครงการ 

(2 พฤศจิกายน 2564) 

KFHHCARE-I -8.49% 0.18% 1.52% N/A N/A N/A N/A -7.70% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -8.97% -0.47% -1.21% N/A N/A N/A N/A -5.85% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 22.45% 23.83% 21.72% N/A N/A N/A N/A 21.12% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 18.55% 19.61% 18.96% N/A N/A N/A N/A 17.40% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ตวัชี �วดัตาม
กองทนุหลกั ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสีWยงด้านอตัราแลกเปลีWยน เพืWอเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ 
วนัทีWคํานวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนทีWมีอายเุกินหนึWงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที� 31 กรกฎาคม 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 1.  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
2.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 

 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง หรือที� web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2565 

1. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ  ประติพทัธิN พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิN  อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศสั์ณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา  ตนัติสุนทร 
10. นายวชัรินทร์   ดว้งสังข ์

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที� 31 กรกฎาคม 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 1.38% 
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(5) ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 31/07/2022)
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