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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)   

 

 

กองทุนเป+ดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแครอิควิต้ีเฮดจเอฟเอ็กซ 
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รายงานประจาํปี 2566 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี $เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  

 สารบริษัทจดัการ 3 

 รายงานผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 
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- รายชื+อผู้จดัการกองทนุ 

- การเปิดเผยข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

- อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

- ข้อมลูการลงทนุ และผลการดาํเนินงานของกองทนุหลกั 
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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานประจําปี ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี -เฮดจ์
เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) ตั -งแต่วนัที8 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัที8 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี - 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี -เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที8 31 มกราคม 2566 ซึ8งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี -  
- KFHHCARE-A จํานวน 2,321.38 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.2559 บาท 
- KFHHCARE-D จํานวน 144.07 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 11.2927 บาท 
- KFHHCARE-I จํานวน 59.35 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 13.1356 บาท 
และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุได้แก่ 
- KFHHCARE-A ลดลงร้อยละ 1.51 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้อยละ 3.00 
- KFHHCARE-D ลดลงร้อยละ 1.51 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้อยละ 3.00 
- KFHHCARE-I ลดลงร้อยละ 1.51 ลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที8ลดลงร้อยละ 3.00 

ภาวะการลงทนุในช่วงที8ผ่านมา 

ในรอบปีบญัชีที8ผ่านมา JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) ปรับตวัขึ -นประมาณ 0.37% แข็งแกร่งกว่ากลุ่มอื8น
โดยเปรียบเทียบอย่างมีนยัสําคญั โดยมลูค่า NAV มีมลูค่าสงูสดุในช่วงต้นเดือนเมษายน ก่อนจะปรับตวัลดลงในช่วงหลงัจากนั -น จาก
การปรับฐานของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ นอกจากนี -ในช่วงปลายเดือนกันยายนมลูค่า NAV ของกองทุนหลกัมีการปรับตวัลดลง
อย่างมีนยัสําคญัอีกครั -ง ภายหลงัการฟื-นตวัขึ -นมาในช่วงก่อนหน้า จากตวัเลขเงินเฟ้อที8ออกมาสงูกว่าที8คาด ความกังวลภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในฝั8งสหรัฐฯ และยโุรป ก่อนที8มลูค่า NAV จะค่อยๆ ฟื-นตวัจาก เงินเฟ้อที8มีแนวโน้มผ่านจดุสงูสดุ ท่าทีที8ผ่อนคลายลงของธนาคาร
กลางส่วนใหญ่ทั8วโลก ตวัเลขเศรษฐกิจที8ออกมาดีกว่าคาด รวมทั -งนโยบายเปิดประเทศของจีน 
ณ สิ -นเดือนธันวาคม 2565 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในหมวด Pharmaceutical 32.1% หมวด Biotechnology 25.9% หมวด 
Medtech 21.1% และหมวด Healthcare Services 19.1% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับแนวโน้มการลงทนุ บริษัทฯยงัคงมีมมุมองเป็นบวกต่อการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรม Healthcare จากภาพรวมตลาดตราสารทนุ
ทั8วโลกที8มีความไม่แน่นอนสูง รวมทั -งนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ นอกจากนี -บริษัทใน
อตุสาหกรรมยงัมีความสามารถในการรักษาระดบัอตัรากําไรจากความยืดหยุ่นที8ตํ8าของผู้บริโภค โดยผู้จดัการกองทนุหลกัมีการลงทุนใน
ลกัษณะ Overweight (เมื8อเทียบกับดชันีอ้างอิง) ในหมวด Biotechnology จากภาพการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื8อง 
ในขณะที8มีการลงทุนในลักษณะ Underweight (เมื8อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในหมวด Pharmaceutical จากมูลค่าของหุ้นที8แพงโดย
เปรียบเทียบเมื8อเทียบกบักลุ่มย่อยอื8นๆ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที8ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั -งนี - บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที8เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 2,394,414,758.00 2,585,071,327.36

เงินฝากธนาคาร 10,626,293.33 2,916,407.31

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 149,268,776.74 7,933,722.32

ลูกหนี

            จากดอกเบีย 37,517.89 17,658.44

            จากการขายหน่วยลงทุน 492,107.40 3,481,125.19

รวมสินทรัพย์ 2,554,839,453.36 2,599,420,240.62

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ 8 2,522,068.54 12,830,155.09

เจา้หนี

จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน 25,109,799.86 4,801,724.76

ค่าธรรมเนียมสับเปลียนหน่วยลงทุน 50,066.33 69,135.20

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,296,925.82 2,351,432.67

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,627.68 2,648.76

หนีสินอืน 59,385.63 60,357.20

รวมหนีสิน 30,043,873.86 20,115,453.68

สินทรัพย์สุทธิ   2,524,795,579.50 2,579,304,786.94

สินทรัพย์สุทธิ  : 

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,923,957,545.20 1,932,997,510.59

กาํไรสะสม 

            บญัชีปรับสมดุล 788,086,482.55 801,221,765.60

            ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (187,248,448.25) (154,914,489.25)

สินทรัพย์สุทธิ 2,524,795,579.50 2,579,304,786.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มกราคม 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.5000          เมือทวงถาม 53,221,615.87       53,221,615.87         2.22                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  53,221,615.87         2.22                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน  JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

   จาํนวน  125,793.6370 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 564.5800 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 71,020,571.58 เหรียญสหรัฐฯ JPHLUCA ไม่มีกาํหนดอายุ 2,428,939,753.62  2,341,193,142.13    97.78               

รวมหน่วยลงทุน 2,341,193,142.13    97.78               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,482,161,369.49 บาท) 2,394,414,758.00    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควติีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที 31 มกราคม 2565

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ อัตราดอกเบีย เงินต้น มูลค่ายุตธิรรม ร้อยละของ

ผู้ออกตราสาร รุ่นตราสาร (%) วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลักทรัพย์ในประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์                                  

บมจ.ธ.ยโูอบี 0.2500          เมือทวงถาม 96,085,631.87       96,085,631.87         3.72                 

รวมเงินฝากออมทรัพย์                                  96,085,631.87         3.72                 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

กองทุน  JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

   จาํนวน 134,106.6030 หน่วย 

   มูลค่าหน่วยละ 557.3500 เหรียญสหรัฐฯ

   รวมเป็นเงิน 74,744,315.18 เหรียญสหรัฐฯ JPHLUCA ไม่มีกาํหนดอายุ 2,632,151,399.81  2,488,985,695.49    96.28               

รวมหน่วยลงทุน 2,488,985,695.49    96.28               

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,728,237,031.68 บาท) 2,585,071,327.36    100.00             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้

รายไดด้อกเบีย 184,926.16 129,783.28

รวมรายได้ 184,926.16 129,783.28

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5 20,121,720.50 10,698,335.64

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 804,868.81 428,878.78

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5 4,024,344.21 2,139,667.22

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 60,000.00 60,000.00

รวมค่าใช้จ่าย 25,010,933.52 13,326,881.64

ขาดทุนสุทธิ (24,826,007.36) (13,197,098.36)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (15,269,733.32) -                           

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน 55,419,092.83 (178,722,010.08)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (177,007,110.30) (42,609,828.10)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ 151,643,140.97 (10,422,104.35)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (20,141,112.69) 53,881,540.72

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกดิขึนและยังไม่เกดิขึน (5,355,722.51) (177,872,401.81)

การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (30,181,729.87) (191,069,500.17)

หกั ภาษีเงินได้ 3.6 (27,738.91) (19,467.48)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ (30,209,468.78) (191,088,967.65)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเพมิขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก 

การดาํเนินงาน 6 (30,209,468.78) (191,088,967.65)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 9 (2,124,490.22) (6,628,313.68)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 851,093,783.65 3,107,750,041.70

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (873,269,032.09) (597,848,919.88)

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (54,509,207.44) 2,312,183,840.49

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 2,579,304,786.94 267,120,946.45        

สินทรัพย์สุทธิสินปี 2,524,795,579.50 2,579,304,786.94

หน่วย

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 193,299,751.0589   19,543,499.6006      

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 63,404,857.0956     215,097,471.9398    

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (64,308,853.6347)    (41,341,220.4815)     

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี 192,395,754.5198   193,299,751.0589    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี  

ชนิดสะสมมูลค่า

การดาํเนินงาน 6 (27,521,940.10) (177,772,994.99)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 806,975,694.12 2,924,264,459.83

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (841,031,702.56) (577,785,999.33)

การเพมิขึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (61,577,948.54) 2,168,705,465.51

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 2,382,958,296.12 214,252,830.61        

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 2,321,380,347.58 2,382,958,296.12

ชนิดจ่ายเงินปันผล

การดาํเนินงาน 6 (2,394,012.97) (8,346,304.77)

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 9 (2,124,490.22) (6,628,313.68)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 26,307,069.53 122,735,581.87

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (18,285,888.48) (20,062,920.55)

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 3,502,677.86 87,698,042.87

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 140,566,158.71 52,868,115.84          

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 144,068,836.57 140,566,158.71

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

การดาํเนินงาน 6 (293,515.71) (4,969,667.89)

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี 17,811,020.00 60,750,000.00

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนระหวา่งปี (13,951,441.05) -                           

การเพมิขึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 3,566,063.24 55,780,332.11

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 55,780,332.11         -                           

สินทรัพยสุ์ทธิสินปี 59,346,395.35 55,780,332.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566
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(หน่วย : บาท)

2566 2565

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

ชนิดสะสมมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 177,046,796.4210 15,479,273.2448      

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 59,771,298.6043 201,334,986.0982

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (61,697,997.6668) (39,767,462.9220)

หน่วยลงทุน ณ วันสินปี 175,120,097.3585 177,046,796.4210

ชนิดจ่ายเงินปันผล

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 12,070,687.7006 4,064,226.3558        

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 2,270,830.9797 9,580,218.9043

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (1,583,825.7693) (1,573,757.5595)

หน่วยลงทุน ณ วันสินปี 12,757,692.9110 12,070,687.7006

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 4,182,266.9373       -                           

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 1,362,727.5116 4,182,266.9373

หกั : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (1,027,030.1986) -                           

หน่วยลงทุน ณ วันสินปี 4,517,964.2503 4,182,266.9373

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 มกราคม 2566 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ("กองทุน") จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

กับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์("ก.ล.ต.") เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2562  

โดยมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท)  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน 

กองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารทุนทีเน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 

Fund) ทีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) สําหรับผูล้งทุนทวัไป (retail 

fund) ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาสินสุดของกองทุน ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

เป็น 3 ชนิด 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการ 

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตาํกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ชือ JPMorgan Funds - Global 

Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) - USD (" กอ งทุนห ลัก " )  ซึง มีนโ ย บาย ล งทุนใ น 

ตราสารทุนของบริษทัทีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ ทงันี กองทุนหลกัดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan 

Asset Management (Europe) S.à r.l. และเป็นกองทุนรวมทีจัดตังและจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

(hedge fund) 

บริษทัจดัการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดว้ยสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และ

กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในหลายสกุลเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ เงินปอนดอ์งักฤษ ยโูร 

เยนญีปุ่ น เป็นตน้ อนึง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึงสามารถลงทุนไดท้งัผูล้งทุนทวัไป 

และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรืองของนโยบายการ

จดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึงบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือก

ลงทุนใน Class C (acc) USD (เป็น Class ทีเสนอขายให้กับนักลงทุนทวัไป ซึงทาํการซือขายหน่วยลงทุนใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล)
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กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

เ งินลงทุนส่วนที เหลือทังในประ เทศและต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี 

และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจลงทุนในตราสารหนีทีมีอนัดับความน่าเชือถือตาํกว่าทีสามารถลงทุนได้ 

(Non-investment grade) หรือตราสารหนีทีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) โดยขึนอยู่กับ 

ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทงันี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

note) 

กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

เกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 

เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวร์ิดทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย 

ซึงพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

สะสมมูลค่า (ชือยอ่ : KFHHCARE-A) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ปันผล (ชือยอ่ : KFHHCARE-D) 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบัน : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ผูล้งทุนสถาบนั (ชือยอ่ : KFHHCARE-I) 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามแนวปฎิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ ทีสมาคม

บริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์("แนวปฏิบติัทางบญัชี") มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชีทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ("สภาวิชาชีพบญัชี") กฎระเบียบและ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การวัดค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน สําหรับ

ค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินทรัพยท์างการเงิน จะรับรู้เป็นค่าใชจ้่าย ณ วนัทีเกิดรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ซึงเป็นมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินฝากธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

ต่อหน่วยของวนัทีวดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก  

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิทียงัไม่เกิดขึน

ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : หน่วยลงทุนชนิดนีมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : หน่วยลงทุนชนิดนีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละ 10 ของ

กําไรสุทธิในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปันผลนัน และ/หรือจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นสมควร ทงันี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาํให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสม

เพิมขึนในรอบระยะเวลาบญัชีทีมีการจ่ายเงินปันผลนัน และบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงิน

ปันผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้พิจารณาดังกล่าวขา้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีทีจะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 

บาทต่อหน่วยลงทุน 

กองทุนบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัทีปิดสมุดทะเบียนเพือจ่ายเงินปันผล 
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3.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดด้อกเบีย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 

3.4 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ 

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะ

การเงิน โดยใช ้ราคาทีประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑ์ในการคํานวณกําไรขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.5 สัญญาอนุพันธ์ 

กองทุนใชส้ัญญาอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงไดแ้ก่ การทาํสัญญา 

Spot และสัญญา Forward 

สัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัทีเกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนตาม

สัญญา 

กาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพนัธ์ทียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญา

อนุพนัธ์ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินจากอตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพนัธ์ทีมี

อายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนีหรือเจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

3.6 ภาษเีงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) ในอตัราร้อยละ 15 

ของรายไดก่้อนหกัรายจ่ายใด ๆ 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึงของราคาขายหรือราคารับซือคืนของหน่วยลงทุน ซึงเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมทียงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัทีเกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 
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3.8 การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการหลายประการซึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดง

ไวใ้นงบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนทีประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

4. ข้อมูลเกยีวกับการซือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปีสรุปไดด้งันี  

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

ซือเงินลงทุน 1,085,333,266.00 3,347,196,305.84 

ขายเงินลงทุน 1,295,998,082.18 892,000,000.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทนุมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัทีสําคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึงมีผูถื้อหุ้น

และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจัดการและกองทุนอืนทีบริหารโดย

บริษทัจดัการเดียวกนั รายการทีสาํคญัดงักล่าว สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 มีดงัต่อไปนี  

   (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 20,121,720.50 10,698,335.64 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4,024,344.21 2,139,667.22 ตามเกณฑ์ทีระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวน 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลยีน

เงินตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อัตราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 2,573,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2100 2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565 85,449,330.00 

รายการซือ 11,030,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2100 2 ก.พ. 2565 - 4 ก.พ. 2565 366,306,300.00 

รายการซือ 6,942,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6500 2 มี.ค. 2565 - 4 มี.ค. 2565 226,656,300.00 

รายการซือ 3,972,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 132,982,560.00 

รายการซือ 14,269,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4800 23 มี.ค. 2565 - 25 มี.ค. 2565 477,726,120.00 

รายการซือ 5,380,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 181,924,700.00 

รายการซือ 8,125,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 274,746,875.00 

รายการซือ 6,000,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 202,890,000.00 

รายการซือ 970,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.0800 15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565 34,027,600.00 

รายการซือ 15,856,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.4725 22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 562,451,960.00 

รายการซือ 2,694,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.7980 21 ธ.ค. 2565 - 23 ธ.ค. 2565 93,745,812.00 

รายการซือ 12,000,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.7980 21 ธ.ค. 2565 - 23 ธ.ค. 2565 417,576,000.00 

รวมรายการซือ 89,811,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   3,056,483,557.00 

รายการขาย 1,670,144.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.8150 20 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 56,475,919.36 

สัญญา Forward      

รายการซือ 2,275,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.7490 13 มิ.ย. 2565 - 15 ก.ค. 2565 79,053,975.00 
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    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงนิตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward (ต่อ)      

รายการขาย 18,463,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.2094 2 ก.พ. 2565 - 13 พ.ค. 2565 613,145,152.20 

รายการขาย 7,334,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6403 2 มี.ค. 2565 - 2 มิ.ย. 2565 239,383,960.20 

รายการขาย 6,000,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4780 23 มี.ค. 2565 - 22 เม.ย. 2565 200,868,000.00 

รายการขาย 16,704,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4333 23 มี.ค. 2565 - 24 มิ.ย. 2565 558,469,843.20 

รายการขาย 17,941,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.7273 20 เม.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565 605,101,489.30 

รายการขาย 16,177,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 35.2977 22 มิ.ย. 2565 - 23 ก.ย. 2565 571,010,892.90 

รายการขาย 14,708,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.4805 21 ธ.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2566 507,139,194.00 

รวมรายการขาย 97,327,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   3,295,118,531.80 

สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot      

รายการซือ 524,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 29.9955 18 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2564 15,723,641.10 

รายการซือ 172,600.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 5,407,816.90 

รายการซือ 492,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 15,415,098.00 

รายการซือ 393,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3315 7 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564 12,313,279.50 

รายการซือ 186,500.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.9820 29 มิ.ย. 2564 - 1 ก.ค. 2564 5,964,643.00 

  

22



- 8 - 

 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Spot (ต่อ)      

รายการซือ 340,500.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6330 13 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564 11,111,536.50 

รายการซือ 381,800.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.8580 19 ก.ค. 2564 - 21 ก.ค. 2564 12,545,184.40 

รายการซือ 672,700.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.8400 22 ก.ค. 2564 - 23 ก.ค. 2564 22,091,468.00 

รายการซือ 1,338,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4200 17 ส.ค. 2564 – 19 ส.ค. 2564 44,722,644.00 

รายการซือ 486,200.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.1930 18 ส.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564 16,138,436.60 

รายการซือ 500,300.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.3975 23 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564 16,708,769.25 

รวมรายการซือ 5,488,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   178,142,517.25 

สัญญา Forward      

รายการขาย 482,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 30.0224 18 ก.พ. 2564 - 5 พ.ย. 2564 14,470,796.80 

รายการขาย 1,534,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 31.3630 7 เม.ย. 2564 - 17 ธ.ค. 2564 48,110,842.00 

รายการขาย 1,164,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 32.6420 13 ก.ค. 2564 - 5 พ.ย. 2564 37,995,288.00 

รายการขาย 1,961,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4398 17 ส.ค. 2564 - 4 มี.ค. 2565 65,575,447.80 

รายการขาย 2,224,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4180 23 ส.ค. 2564 - 4 มี.ค. 2565 74,321,632.00 

รวมรายการขาย 7,365,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   240,474,006.60 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดังนี 

  (หน่วย : บาท) 

 2566 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,803,972.48 1,847,929.61 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย 360,794.50 369,585.93 
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ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะคู่สัญญาจากการทาํสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 14,708,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 34.4805 21 ธ.ค. 2565 - 24 มี.ค. 2566 507,139,194.00 

ณ วนัที 31 มกราคม 2565 มีรายการดงันี 

    (หน่วย : บาท) 

ประเภทของรายการ

ของสัญญาแลกเปลียน

เงนิตราต่างประเทศ 

จํานวนเงินตาม 

สัญญาแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลียน 

ตามสัญญา อายุของสัญญา 

มูลค่าของสัญญา 

ณ วันครบกําหนด 

สัญญา 

สัญญา Forward      

รายการขาย 1,961,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4398 17 ส.ค. 2564 - 4 มี.ค. 2565 65,575,447.80 

รายการขาย 2,224,000.00 เหรียญสหรัฐฯ 33.4180 23 ส.ค. 2564 - 4 มี.ค. 2565 74,321,632.00 

รวมรายการขาย 4,185,000.00 เหรียญสหรัฐฯ   139,897,079.80 

6. ประเภทหน่วยลงทุนทีออกจําหน่าย 

 2566 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 175,120,097.3585 12,757,692.9110 4,517,964.2503 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 2,321,380,347.58 144,068,836.57 59,346,395.35 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.2559 11.2927 13.1356 
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 2565 

 ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 

หน่วยลงทุน ณ วนัสินปี (หน่วย) 177,046,796.4210 12,070,687.7006 4,182,266.9373 

สินทรัพยสุ์ทธิ (บาท) 2,382,958,296.12 140,566,158.71 55,780,332.11 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 13.4594 11.6452 13.3373 

ปัจจุบนักองทนุนาํเสนอหน่วยลงทุน เป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  

(1) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

สะสมมูลค่า (ชือย่อ : KFHHCARE-A) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทวัไป ทีตอ้งการรับรายไดจ้ากส่วน

ต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ ์- ปันผล  

(ชือย่อ :  KFHHCARE-D) เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทัวไป ทีต้องการรับรายได้สมําเสมอจาก 

เงินปันผล ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบติั

เป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 

(3) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -  

ผูล้งทุนสถาบนั (ชือย่อ : KFHHCARE-I) เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนทีซือ

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้งทุนสถาบนัทีบริษทัจดัการกาํหนด ทีตอ้งการ

รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน  

(Total return) 

หมายเหตุ :  บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ("บริษทัจัดการ") แก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการ

กองทุน เกียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยมีการเพิมเติม "หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั"

จากเดิมซึงมี 2 ชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล เพือเป็นทางเลือก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมีผลตงัแต่วนัที 8 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ผลตอบแทนทีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า และ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

โอกาสทีจะไดรั้บจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึนของหลกัทรัพย์

ทีลงทนุ โดยจะไดรั้บเมือผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน  

- กรณีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 

โอกาสทีจะไดรั้บรายได้สมาํเสมอจากเงินปันผล ทงันี ผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิ

ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ/์เงือนไขทีกรมสรรพากรกาํหนด 
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การลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปีแยกตามประเภทผูถื้อหน่วยลงทุน มีดงันี 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 2566  2565 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (27,521,940.10)  (177,772,994.99) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล (2,394,012.97)  (8,346,304.77) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั (293,515.71)  (4,969,667.89) 

          รวม (30,209,468.78)  (191,088,967.65) 

7. ข้อมูลของกองทุนหลัก (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจ์เอฟเอก็ซ์ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

ชือกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  

ขอ้มูลของกองทนุหลกัทีสาํคญัมีดงัต่อไปนี 

ชือกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare 

C (acc) - USD  

ลกัษณะเฉพาะของ 

Class C (acc) USD 

(1) เป็น Class ทีเสนอขายใหก้บันกัลงทนุทวัไป 

(2) ทาํการซือขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่าย 

เงินปันผล 

วนัทีเริมเสนอขายกองทุน 2 ตุลาคม 2552 

วนัทาํการซือขาย ทุกวนัทาํการซือขายของกองทุน 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน เพือให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทเวชภัณฑ์ เทคโนโลยี

ชีววิทยา บริการด้านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ

ชีววิทยาศาสตร์ ("บริษทัทีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ") ทวัโลก 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทีประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ 

อย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพยสิ์นของกองทุน (ไม่รวมเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด) โดยผูอ้อกหลักทรัพย์นันอาจตงัอยู่ในประเทศใดก็ได้ 

รวมถึงอาจตงัอยู่ในตลาดเกิดใหม่ 

ผูจ้ัดการลงทุนจะประเมินผลกระทบของปัจจยัดา้นสิงแวดล้อม สังคมและ

ธรรมาภิบาล (รวมถึงนโยบายดา้นบญัชีและภาษี การเปิดเผยขอ้มูลและการ

สือสารของผูล้งทุน สิทธิของผูถื้อหุน้และค่าตอบแทน) ทีมีต่อกระแสเงินสด 
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นโยบายการลงทุน (ต่อ) ของบริษทั ซึงอาจจะไดร้ับผลกระทบเชิงลบจากปัจจยัดงักล่าวเมือเทียบกบั

ผูอ้อกตราสารรายอืน ทงันี การพิจารณาดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อสรุป และ

กองทุนอาจจะซือและคงไวซึ้งหลกัทรัพยข์องผูอ้อกตราสารดงักล่าวได ้

กองทุนอาจถือครองตราสารหนี เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริม

ไวใ้นกองทนุก็ได ้

กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใต้กฎเกณฑ์ Undertaking Collective 

Investment in Transferable Securities (" UCITS" )  แ ล ะ   Undertaking 

Collective Investments ("UCIs") อืน ๆ ก็ได ้

กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกุลเงินอืนใด และอาจจัดให้มีการ

ป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงิน หรืออาจจดัการลงทุนดงักล่าว

โดยอา้งอิงกบัดชันีชีวดัของกองทุน 

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพือการป้องกนัความเสียงและ

เพอืการเพมิประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

ดชันีชีวดั (Benchmark) ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

บริษทัจดัการลงทนุ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์น 

ของกองทุน 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

8. อนุพนัธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมี

จาํนวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปนี 

   (หน่วย : บาท) 

   2566 

 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,328,000.00 46,259,552.00 -  2,522,068.54 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 70,067,000.00 2,450,027,932.00 149,268,776.74 -  

รวมมูลค่ายตุิธรรม   149,268,776.74 2,522,068.54 
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   (หน่วย : บาท) 

   2565 

 จํานวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม 

 เหรียญสหรัฐฯ บาท สินทรัพย์ หนีสิน 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 3,885,000.00 130,104,385.60 97,603.57 814,962.36 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 72,572,000.00 2,412,673,514.20 7,836,118.75 12,015,192.73 

รวมมูลค่ายตุิธรรม   7,933,722.32 12,830,155.09 

9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2566 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

10 มิถุนายน 2565  1 กุมภาพนัธ์ 2565 - 29 เมษายน 2565  0.1700  2,124,490.22 

       0.1700  2,124,490.22 

ในระหวา่งปี สินสุดวนัที 31 มกราคม 2565 กองทุนไดจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน ดงันี 

         (หน่วย : บาท) 

วันทีปิดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหน่วยละ  จาํนวนเงิน 

12 มีนาคม 2564  31 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564  0.5500  2,352,103.56 

3 กนัยายน 2564  1 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564  0.5000  4,276,210.12 

       1.0500  6,628,313.68 

10. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครืองมือทางการเงนิ 

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผู ้อืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซือและผู ้ขาย  

(ผูร่้วมตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนั

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้ที

เกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด 
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ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ

ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับ 

สินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรง 

หรือทางออ้ม 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสังเกตได ้

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  2,341,193,142.13 -  2,341,193,142.13 

ตราสารหนี -  53,221,615.87 -  53,221,615.87 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  149,268,776.74 -  149,268,776.74 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  2,522,068.54 -  2,522,068.54 

   (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 ระดับที 1 ระดับที 2 ระดับที 3 รวม 

สินทรัพย์     

กองทุน -  2,488,985,695.49 -  2,488,985,695.49 

ตราสารหนี -  96,085,631.87 -  96,085,631.87 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  7,933,722.32 -  7,933,722.32 

หนสิีน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  12,830,155.09 -  12,830,155.09 
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เครืองมือทางการเงินซึงซือขายในตลาดทีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจาก

ราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาทีเป็น

ทางเลือกซึงไดรั้บการสนับสนุนจากขอ้มูลทีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัที 2 เครืองมือการเงินหล่านี

ประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศ ตราสารหนีภาคเอกชนทีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ใน

ตลาดซือขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งระดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

10.2 ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย 

ความเสียงด้านอัตราดอกเบียคือความเสียงทีมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินจะ

เปลียนแปลงไปเนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

และจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบียไดด้งันี 

    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2566 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 63,847,909.20 - - 63,847,909.20 

หน่วยลงทุน - - 2,341,193,142.13 2,341,193,142.13 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 149,268,776.74 149,268,776.74 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 37,517.89 37,517.89 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 492,107.40 492,107.40 

หนสิีนทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 2,522,068.54 2,522,068.54 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 25,109,799.86 25,109,799.86 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 50,066.33 50,066.33 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,296,925.82 2,296,925.82 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 5,627.68 5,627.68 

หนีสินอืน - - 59,385.63 59,385.63 
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    (หน่วย : บาท) 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที 31 มกราคม 2565 

 

มีอัตราดอกเบยี

ปรับขึนลงตาม

อัตราตลาด 

มีอัตรา

ดอกเบียคงที 

ไม่มีอัตรา

ดอกเบีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากออมทรัพย ์ 99,002,039.18 - - 99,002,039.18 

หน่วยลงทุน - - 2,488,985,695.49 2,488,985,695.49 

ลูกหนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 7,933,722.32 7,933,722.32 

ลูกหนีจากดอกเบีย - - 17,658.44 17,658.44 

ลูกหนีจากการขายหน่วยลงทุน - - 3,481,125.19 3,481,125.19 

หนสิีนทางการเงิน     

เจา้หนีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 12,830,155.09 12,830,155.09 

เจา้หนีจากการรับซือคืน     

หน่วยลงทุน - - 4,801,724.76 4,801,724.76 

เจา้หนีค่าธรรมเนียมสับเปลียน     

หน่วยลงทุน - - 69,135.20 69,135.20 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 2,351,432.67 2,351,432.67 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 2,648.76 2,648.76 

หนีสินอืน - - 60,357.20 60,357.20 

10.3 ความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 

เนืองจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึงเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินของทงัสองสกุลเงินได ้

กองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบ

ทงัหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงจะมีต้นทุนสําหรับการทาํ

ธุรกรรมป้องกนัความเสียง โดยทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเพิมขนึ ทงันี 

การป้องกนัความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความ

เสียงไดท้งัหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีมากขึน 
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ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดงันี 

 (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

รายการ 2566 2565 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มูลค่ายตุิธรรม) 71,020,571.58 74,744,315.18 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าว

ขา้งตน้โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 32.9650 บาท 

และ 33.3000 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนได้ทาํสัญญาอนุพันธ์เพือป้องกันความเสียงจาก 

อตัราแลกเปลียนของสินทรัพยที์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 8) 

11. การอนุมัติงบการเงิน  

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมือวนัที 15 มีนาคม 2566 
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 63,885,427.09 2.53

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate BBB 10,627,484.21 0.42

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 53,257,942.88 2.11

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 2,341,193,142.13 92.73

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2,341,193,142.13 92.73

สัญญาซื/อขายล่วงหน้า 146,746,708.20 5.81

     สัญญาที>อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี>ยน-สัญญาแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (2,522,068.54)  (0.10)

         FITCH-LONG

             Rate AA 124,535,612.74 4.93

             Rate AA- 24,733,164.00 0.98

อื3นๆ  (27,029,697.92)  (1.07)

     ลูกหนีI 492,107.40 0.02

     เจา้หนีI  (25,224,879.50)  (1.00)

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,296,925.82)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,524,795,579.50 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี/เฮดจ์เอฟเอก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 507,139,194.00 0.9796 24 มี.ค. 2566 24,733,164.00

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 561,066,057.00 1.3478 3 มี.ค. 2566 34,030,115.29

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 584,684,841.00 0.0878 12 เม.ย. 2566 2,216,972.29

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 797,137,840.00 3.4969 10 ก.พ. 2566 88,288,525.16

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 46,259,552.00  (0.0999) 10 ก.พ. 2566  (2,522,068.54)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี�เฮดจ์เอฟเอก็ซ์
รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซื�อขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2566

สัญญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วตัถุประสงค์
มูลค่าสัญญา  

(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)   20,121.72 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 804.87 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 4,024.34 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 60.00 0.0024

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 25,010.93            0.9975

หมายเหตุ
1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Vอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Vนจากการซื Vอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี V หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Vงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Vสินทั Vงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ตั *งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถงึวันที� 31 มกราคม 2566

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์ครอ์ิควิตีเ้ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(1 กุมภาพันธ ์2562) 

KFHHCARE-A -0.80% -0.51% -2.99% -1.51% 5.71% N/A N/A 7.30% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -1.15% 1.22% -1.81% -3.00% 6.77% N/A N/A 8.65% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.79% 14.17% 18.35% 20.01% 19.80% N/A N/A 18.34% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 9.37% 13.27% 16.12% 17.51% 19.09% N/A N/A 18.19% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(1 กุมภาพันธ ์2562) 

KFHHCARE-D -0.80% -0.51% -2.99% -1.51% 5.62% N/A N/A 7.24% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -1.15% 1.22% -1.81% -3.00% 6.77% N/A N/A 8.65% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.79% 14.17% 18.35% 20.01% 19.81% N/A N/A 18.35% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 9.37% 13.27% 16.12% 17.51% 19.09% N/A N/A 18.19% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(2 พฤศจิกายน 2564) 

KFHHCARE-I -0.80% -0.51% -2.99% -1.51% N/A N/A N/A -8.72% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -1.15% 1.22% -1.81% -3.00% N/A N/A N/A -6.28% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.79% 14.12% 18.33% 19.99% N/A N/A N/A 19.99% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 9.37% 13.27% 16.12% 17.51% N/A N/A N/A 16.84% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชัน ีMSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สดัส่วน 100%  
บริษัทจดัการจะใชด้ชันีชีว้ดัตามกองทนุหลกั ในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

รายงาน สรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ลำดับที่ ชื่อบริษัท
จำนวนครั้งที่เชิญ จำนวนครั้งที่เข้า จำนวนครั้งที่ลงมติตามวาระการประชุม***

ประชุม (ครั้ง)* ร่วมประชุม (ครั้ง)** เห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง

1 JPMorgan Funds - Global Healthcare 

Fund

1 1 6 - -

หมายเหตุ * หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทที่จัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

** หมายถึง จำนวนครั้งที่บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

*** หมายถึง จำนวนครั้งที่ลงมติออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น การนับจำนวนครั้งเป็นการนับรวมการลงคะแนนเสียง

ในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจจัดการลงทุนเป็น 1 ครั้ง

38



ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที ่31 มกราคม 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ 1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั

หมายเหต:ุ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (http://www.krungsriasset.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566

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

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดท่ี้ www.krungsriasset.com

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 12.22%
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 (5)  ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31/01/2023) 
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