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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เฮลธ์แคร์อิควิตี .เพื/อการเลี .ยงชีพ (KFHCARERMF) ตั .งแต่วันที/ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที/ 30 เมษายน 2565 มายังผู้ ถือหน่วยลงทุน 
โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี .เพื/อการเลี .ยงชีพ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที/ 30 เมษายน 2565 เท่ากบั 1,908.54 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 14.4024 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลัง 6 เดือน ลดลงร้อยละ 7.44 ลดลง
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที/ลดลงร้อยละ 2.31 

ภาวะการลงทนุในช่วงที/ผ่านมา 

ในรอบครึ/งปีที/ผ่านมา กองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Health Care Fund ปรับตัวลงราว 8% โดยหุ้นหมวด Healthcare มี
ความผนัผวนจากการที/ตลาดมีความกังวลเกี/ยวกับภาวะเงินเฟ้อสงู นโยบายทางการเงินที/เข้มงวดขึ .นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึง
สถานการณ์ความตงึเครียดระหว่างรัศเซียและยเูครน กลุ่มเภสชักรรมให้ผลตอบแทนที/ดีในช่วงดงักล่าวเนื/องจากเป็นกลุ่ม defensive ซึ/ง
มีความผนัผวนตํ/ากว่าตลาดทั/วไป กลุ่มบริการทางการแพทย์ให้ผลตอบแทนที/ดีควบคู่ไปกับความคาดหวงัที/ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเพิ/ม
อตัราดอกเบี .ยนโยบาย ในขณะที/กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับแรงกดดนัจากตวัเลขผู้ติดเชื .อ Covid-19 เพิ/มขึ .นในบางพื .นที/ และยงั
ได้รับแรงกดดนัจากการมาตรการควบคมุราคายาในสหรัฐฯ ที/ส่งผลกระทบต่อผลกําไร โดยตรง 

ณ สิ .นเดือนมีนาคม 2565 กองทุนหลักมีการลงทุนในกลุ่มเภสัชกรรม (Pharmaceuticals) 29.7% กลุ่ม เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) 25.6% กลุ่มเทคโนโลยีการแพทย์ (Medical technology) 22.6% และกลุ่มการบริการด้านการแพทย์ (Healthcare 
Services) 19.7% โดยกองทนุหลกัมีการลงทนุในภมูิภาคอเมริกาเหนือ 78.4% และ ยโุรป 13.5% เป็นต้น 

แนวโน้มการลงทนุ 

กองทุนหลกัยงัคงมีความน่าสนใจในระยะยาว โดยหุ้นหมวด Healthcare ยงัคงมีการคิดค้นและพฒันายาใหม่อยู่ต่อเนื/อง โดยกองทุน
หลักเน้นการลงทุนในหุ้นหมวด healthcare ที/มีการนํานวัตกรรมใหม่มาเพื/อช่วยในการพัฒนายาและการบริการ ในระยะสั .นกลุ่ม 
healthcare ยงัได้ประโยชน์จากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพนัธุ์โอมิครอน เนื/องจากทําให้ยงัคงมีความต้องการในการใช้
เครื/องมือทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นหมวด Healthcare อาจยงัมีความผนัผวนโดยต้องจบัตามองนโยบายเรื/องประกันสขุภาพและ
การควบคมุราคายาจาก Biden อีกทั .ง เฟดมีการส่งสญัญาณประกาศหยดุเข้าซื .อสินทรัพย์เพิ/มเติม (QE Tapering) และการเปลี/ยนแปลง
นโยบายทางการเงินของ FED ซึ/งมีความไม่แน่นอนว่าจะขึ .นดอกเบี .ยกี/ครั .งในปี 2565 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที/ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที/เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited 
100 North Sathorn Road 
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 
 
sc.com/th 

รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี 
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติีเ้พื่อการเลีย้งชพี (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งบรหิารและ
จดัการโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 ถึง วนัที่    
30 เมษายน 2565 

 
 
 ธนาคารฯ เห็นว่าส าหรบัรอบระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ได้บรหิารจดัการ
กองทุนโดยในสาระส าคญัเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุน ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้ผูกพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

 

            ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                (นางสาวนุชจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ์) 
                                           ผูอ้ านวยการ 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
9 พฤษภาคม 2565 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 1,444,701,934.03  บาท) 1,966,040,146.57            

เงินฝากธนาคาร 6,512,619.17                   

ลูกหนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 3,496,632.43                   

ลูกหนี/
จากดอกเบี/ย 24,942.25                         

จากการขายหน่วยลงทุน 318,349.66                      

รวมสินทรัพย์ 1,976,392,690.08            

หนี/ สิน

เจา้หนี/จากสญัญาอนุพนัธ์ 63,707,765.91                 

เจา้หนี/
จากการรับซื/อคืนหน่วยลงทุน 2,409,709.48                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,685,525.05                   

หนี/ สินอื=น 45,878.17                         

รวมหนี/ สิน 67,848,878.61                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,908,543,811.47            

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าที=ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที=ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,325,149,104.47            

กาํไรสะสม(ขาดทุนสะสม) 323,084,820.60               

บญัชีปรับสมดุล 260,309,886.40               
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,908,543,811.47            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 14.4024                            

จาํนวนหน่วยลงทุนที=จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั/งหมด ณ วนัสิ/นงวด (หน่วย) 132,514,909.9092           

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ/ เพื=อการเลี/ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2565
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 36,878.13                   

รวมรายได้ 36,878.13                   

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,685,671.36              

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 307,426.93                 

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,537,134.30              

  ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 39,671.33                   

รวมค่าใชจ่้าย 9,569,903.92              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (9,533,025.79)

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>เกิดขึ�นจากเงินลงทุน 11,543,522.33            

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุน  (139,901,295.04)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที>ยงัไม่เกิดขึ�นจากสญัญาอนุพนัธ์  (4,745,344.57)

  รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี>ยนเงินตราต่างประเทศ  (9,230,907.23)

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที>เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น  (142,334,024.51)
การเพิ>มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้  (151,867,050.30)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ� เพื>อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที> 30 เมษายน 2565
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี'ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

เงินลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์ 1.59

                              บมจ.ธ.ยโูอบี 0.250000 เมื=อทวง 31,248,765.65 31,248,765.65 1.59

หลกัทรัพยต่์างประเทศ

หน่วยลงทุน 98.41

                              JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund JPHLUCA 1,413,453,168.38 1,934,791,380.92 98.41

                              จาํนวน 99,833.090000 หน่วย

                              มูลค่าหน่วยละ  566.3100 USD

                              รวมเป็นเงิน 56,536,478.90 USD

1,966,040,146.57 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ' เพื=อการเลี'ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2565
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 37,786,327.07 1.98

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 6,513,528.06 0.34

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 31,272,799.01 1.64

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 1,934,791,380.92 101.38

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1,934,791,380.92 101.38

สัญญาซือขายล่วงหน้า  (60,211,133.48)  (3.15)

     สัญญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

         TRIS

             Rate A+  (19,245,616.13)  (1.01)

             Rate A  (9,436,745.00)  (0.49)

         FITCH-LONG

             Rate AA  (17,445,389.69)  (0.91)

             Rate AA-  (14,083,382.66)  (0.74)

อนืๆ  (3,822,763.04)  (0.21)

     ลูกหนี 318,349.66 0.02

     เจา้หนี  (2,455,587.65)  (0.14)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,685,525.05)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,908,543,811.47 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
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ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มูลค่าสญัญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

(Notional Amount) (net gain/loss)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 152,967,600.80 (0.1810) 13 พ.ค. 2565 (3,453,769.89)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 262,083,884.00 (0.3123) 2 มิ.ย. 2565 (5,959,637.91)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสียง 380,342,762.10 (0.2447) 11 ส.ค. 2565 (4,669,974.86)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสียง 235,431,976.00 (0.7131) 2 มิ.ย. 2565 (13,609,721.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสียง 248,940,110.00 (0.4944) 13 พ.ค. 2565 (9,436,745.00)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 94,743,432.00 (0.1190) 13 พ.ค. 2565 (2,271,951.99)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสียง 85,992,249.00 (0.0819) 15 ก.ค. 2565 (1,563,716.70)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 63,764,359.00 (0.0783) 13 พ.ค. 2565 (1,495,126.14)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 93,782,367.00 0.1695 13 พ.ค. 2565 3,234,224.70

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 443,509,650.00 (1.1133) 24 มิ.ย. 2565 (21,247,122.42)

    สัญญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสียง 87,300,662.40 0.0137 15 ก.ค. 2565 262,407.73

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติีเพอืการเลยีงชีพ

รายละเอยีดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565

สญัญาทีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปลียน
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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)   7,685.67 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 307.43 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1,537.13 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 39.67 0.0042

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 9,569.90          0.9993

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที7เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที7รวมภาษีมลูคา่เพิ7มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื7นใดแล้ว

2/ ไม่รวมคา่นายหน้าซื Wอขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที7เกิดขึ Wนจากการซื Wอขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในที7นี W หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทั Wงหมด หกัด้วย มลูคา่หนี Wสินทั Wงหมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

    และคา่ใช้จ่ายที7เกี7ยวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัที7คํานวณ

จาํนวนเงนิ ร้อยละของมูลค่า

(หน่วย:พันบาท) ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�เพื�อการเลี�ยงชีพ

ตั *งแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถงึวันที� 30 เมษายน 2565
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควติี �เพื�อการเลี �ยงชีพ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ �นสุด ณ วันที� 29 เมษายน 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 

(28 พฤศจิกายน 2557) 

KFHCARERMF -8.73% 1.36% -7.44% -1.70% 10.59% 6.43% N/A 5.04% 

ดชันีชี �วดั (Benchmark)* -6.16% 1.82% -2.31% 14.54% 14.67% 9.61% N/A 7.68% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 21.66% 19.70% 19.26% 16.10% 17.94% 16.40% N/A 16.78% 

ความผนัผวนของดชันีชี �วดั 18.21% 18.76% 16.26% 13.81% 17.74% 15.66% N/A 15.10% 

 
 หมายเหตุ :  *   ดชันีชี �วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลีQยน

เพืQอเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีQคํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนทีQมีอายเุกินหนึQงปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี � ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอื�นๆ ที�ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(�) รายงานบคุคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทําธุรกรรมในรอบเวลาที�ผ่านมา (วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที� 30 เมษายน 2565) 

ชื�อกองทุน รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี เพื�อการเลี ยงชีพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

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

(1) รายชื�อผู้จัดการกองทุน ณ วันที� 30 เมษายน 2565 

1. นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา 
2. นายสาธิต บวัชู 
3. นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ 
4. นายปีติ ประติพทัธิK พงษ ์
5. นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายชูศกัดิK อวยพรชยัสกุล 
8. นายพงศส์ัณห์ อนุรัตน์ 
9. นางสาววรดา ตนัติสุนทร 

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที� 30 เมษายน 2565

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงไดที้� www.krungsriasset.com 

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา เท่ากับ 1.94%
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(5)  ผลการดําเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที� 30/04/2022) 
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