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สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด (บริษัทฯ) ขอนําส่งรายงานสําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เฮลธ์แคร์อิควิตี . (KFHEALTH) ตั .งแต่วนัที6 1 สิงหาคม 2565 ถึงวนัที6 31 มกราคม 2566 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี . 

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี . มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัที6 31 มกราคม 2566 ซึ6งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงันี .  

- KFHEALTH-A จาํนวน 750.40 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 11.6223 บาท  

- KFHEALTH-D จํานวน 3,311.08 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุ 8.0592 บาท 

และมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 6 เดือน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ได้แก่ 

- KFHEALTH-A ลดลงร้อยละ 10.95 ลดลงใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 9.28  

- KFHEALTH-D ลดลงร้อยละ 10.95 ลดลงใกล้เคียงกบัเกณฑ์มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ที6ลดลงร้อยละ 9.28 

ภาวะการลงทนุในช่วงที6ผ่านมา 

ในรอบครึ6งปีบัญชีที6ผ่านมากองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ6มขึ .น 1.13% แข็งแกร่งกว่า
กลุ่มอื6นๆ โดยเปรียบเทียบ จากลักษณะของหุ้นที6มีความ Defensive และทนทานต่อความไม่แน่นอนในตลาดได้สูง โดยในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคมมลูค่า NAV ของกองทุนหลกัมีการปรับตวัเพิ6มขึ .นทําจดุสงูสดุในรอบครึ6งปีที6ผ่านมา จากความคาดหวงัที6คาดว่าเงินเฟ้อ
จะปรับตวัลดลงและจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หยุดขึ .นอตัราดอกเบี .ยได้ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนกันยายนมลูค่า NAV 
ของกองทุนหลกัมีการปรับตวัลดลงอย่างมีนยัสําคญัจากตวัเลขเงินเฟ้อที6ออกมาสงูกว่าที6คาด ความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั6ง
สหรัฐฯ และยุโรป ก่อนที6มูลค่า NAV ของกองทุนหลักจะค่อยๆ ฟื.นตัวจาก เงินเฟ้อที6มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุด ท่าทีที6ผ่อนคลายลงของ
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั6วโลก ตวัเลขเศรษฐกิจที6ออกมาดีกว่าคาด 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 

สําหรับแนวโน้มการลงทุน บริษัทฯยงัคงมีมมุมองเป็นบวกต่อการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  จากภาพรวมตลาดตราสารทนุ
ทั6วโลกที6มีความไม่แน่นอนสูง รวมทั .งนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ นอกจากนี .บริษัทใน
อตุสาหกรรมยงัมีความสามารถในการรักษาระดบัอตัรากําไรจากความยืดหยุ่นที6ตํ6าของผู้บริโภค โดยผู้จดัการกองทนุหลกัมีการลงทุนใน
ลกัษณะ Overweight (เมื6อเทียบกับดชันีอ้างอิง) ในหมวด Biotechnology จากภาพการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื6อง 
ในขณะที6มีการลงทุนในลักษณะ Underweight  (เมื6อเทียบกับดัชนีอ้างอิง) ในหมวด Pharmaceutical จากมูลค่าของหุ้นที6แพงโดย
เปรียบเทียบเมื6อเทียบกบัหมวดย่อยอื6นๆ 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนที6ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั .งนี . บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุที6เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคญั 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
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sc.com/th 
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รายงานของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เรยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติี ้
 

ตามทีธ่นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ กองทุนเปิด
กรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติี้ (“กองทุน”) ไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่บรหิารและจดัการโดยบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ วนัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึ วนัที ่31 มกราคม 2566 

 
 
 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 กุมภาพนัธ ์2566 
 
โทรศพัท ์02-724-5421 
กรุณาตดิต่อ คุณจริะประภา ธงไชย 
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                Unaudited
                       (บาท)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 2,968,058,367.34  บาท) 4,064,536,447.24      
เงินฝากธนาคาร 10,807,448.60           
ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 38,436.74                  
จากการขายหน่วยลงทุน 1,338,596.48             

รวมสินทรัพย์ 4,076,720,929.06      
หน้ีสิน
เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 11,461,147.95           
ค่าธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 30,729.98                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,653,046.41             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,765.52                    
หน้ีสินอ่ืน 99,621.34                  
รวมหน้ีสิน 15,250,311.20           
สินทรัพยสุ์ทธิ 4,061,470,617.86      

สินทรัพยสุ์ทธิ:
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นหน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 4,754,067,589.00      
ก าไรสะสม (2,718,668,132.98)
บญัชีปรับสมดุล 2,026,071,161.84      
สินทรัพยสุ์ทธิ 4,061,470,617.86      

ชนิดสะสมมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ 750,393,735.21         
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 64,564,761.0172       
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 11.6223                     

ชนิดจ่ายเงินปันผล
สินทรัพยสุ์ทธิ 3,311,076,882.65      
หน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 410,841,997.5760     
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 8.0592                       

 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 มกราคม 2566
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                Unaudited
                       (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน
  รายไดด้อกเบ้ีย 148,404.42                

รวมรายได้ 148,404.42                
ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 17,761,776.99           
  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 710,471.13                
  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,552,355.30             
  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 40,328.86                  

รวมค่าใชจ่้าย 22,064,932.28           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ  (21,916,527.86)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 74,926,111.15           
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (222,871,298.94)
  รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (336,983,195.21)

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและยงัไม่เกิดข้ึน  (484,928,383.00)
หกั ภาษีเงินได้  (22,260.67)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้  (506,867,171.53)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดงัน้ี
ชนิดสะสมมูลค่า  (94,647,376.09)
ชนิดจ่ายเงินปันผล  (412,219,795.44)
รวม  (506,867,171.53)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ี
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2566
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Unaudited

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ผูอ้อกหลกัทรัพย์ หมายเลขตราสาร
อตัรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท) / 
จ านวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 
(บาท)

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

หลกัทรัพยใ์นประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.24
                              บมจ .ธ.ทิสโก้ 0.350000 เม่ือทวง 130,926.28 130,926.28 0.00
                              บมจ .ธ.ยโูอบี 0.500000 เม่ือทวง 91,240,140.13 91,240,140.13 2.24
หลกัทรัพยต่์างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์
                              บมจ .ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) เม่ือทวง 3,296.50 3,296.50 0.00
                              จ  านวนเงิน 100.00 USD
หน่วยลงทุน 97.75
                              JPMorgan Funds - Global 
                              Healthcare Fund

JPHLUCA 2,876,684,004.43 3,973,162,084.33 97.75

                              จ  านวน 213,480.260000 หน่วย
                              มูลค่าหน่วยละ  564.5800 USD
                              รวมเป็นเงิน 120,526,682.37 USD

4,064,536,447.24 100.00

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ี
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 31 มกราคม 2566
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มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 102,216,951.75 2.52

     เงินฝากธนาคาร

         TRIS

             Rate A 130,974.06 0.00

         FITCH-LONG

             Rate A- 10,807,845.19 0.27

         FITCH_TH-LONG

             Rate AAA 91,278,132.50 2.25

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 3,973,165,380.83 97.83

     หน่วยลงทุน

         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3,973,162,084.33 97.83

     เงินฝากธนาคาร

         FITCH-LONG

             Rate A- 3,296.50 0.00

อนืๆ  (13,911,714.72)  (0.35)

     ลูกหนี 4,338,596.48 0.11

     เจา้หนี  (14,597,264.79)  (0.37)

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (3,653,046.41)  (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4,061,470,617.86 100.00

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี

รายละเอยีดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2566
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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)   17,761.78 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 710.47 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 3,552.36 0.1605

คา่ที7ปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 40.33 0.0018

คา่ใช้จ่ายอื7น ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด  2/ 22,064.94 0.9969

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

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี�

ตั *งแต่วันที� 1 สิงหาคม 2565 ถงึวันที� 31 มกราคม 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์ครอ์ิควติี ้

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 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 กุมภาพันธ ์2561) 

KFHEALTH-A -4.72% -12.14% -10.95% -0.55% 8.46% N/A N/A 7.44% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -5.17% -10.29% -9.28% -0.84% 9.68% N/A N/A 8.76% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 10.92% 15.95% 17.92% 19.15% 19.30% N/A N/A 17.53% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 13.51% 16.48% 18.96% 18.94% 19.45% N/A N/A 17.00% 

 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 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 สิงหาคม 2557) 

KFHEALTH-D -4.72% -12.14% -10.95% -0.55% 8.36% 6.87% N/A 6.03% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* -5.17% -10.29% -9.28% -0.84% 9.68% 8.44% N/A 7.69% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 10.92% 15.95% 17.92% 19.15% 19.31% 17.56% N/A 16.87% 

ความผนัผวนของดชันีชีว้ดั 13.51% 16.48% 18.96% 18.94% 19.45% 16.99% N/A 15.39% 

 
หมายเหตุ :    *    ดัชนีชีว้ัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)  สัดส่วน 100%  

บริษัทจัดการจะใช้ดัชนีชีว้ ัดตามกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันที่ค  านวณผลตอบแทน  

  **   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 

(1) รายงานบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมในรอบเวลาท่ีผ่านมา (วันที ่1 สิงหาคม 2565  ถึงวันที ่31 มกราคม 2566)

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ี 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 1.52%
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(5)  ผลการด าเนินงาน และข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก  (ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2023) 
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