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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค โกลบอล เฮลทแคร หุนทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 เมษายน 2562  



กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 – 30 เมษ�ยน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน”                     
(K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH) เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
สัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561                                                                                                            
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 KAsset  ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท  และเราถือเป็นภารกิจ 
อนัสำาคัญยิง่    ทีจ่ะบรหิารจดัการกองทุนใหมี้ผลการดำาเนินงานทีด่บีนความเสีย่งทีย่อมรบัได ้    ภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที ่
ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 
(K Global Healthcare Equity Fund : K-GHEALTH)

ประเภทโครงก�ร : กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) ไม่กำาหนดอายุโครงการ วันจดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2557 
จำานวนเงินทุนของโครงการ 50,000 ล้านบาท รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม

นโยบ�ยก�รลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลา
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทนุหลกั) 
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่
ภายใต ้JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) หนึง่ในสมาชิก
สามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น       
Société d’Investissement à Capital Variable หรอื SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวม
ประเภท เฮด็จ์ฟันด์ (hedge fund) 
 บริษัทจัดการจะส่งคำาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยัง
ประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำาส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนของ   
กองทนุ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund ในประเทศอืน่ๆ นอกเหนอืจากประเทศ
สิงคโปร์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว   ซ่ึงบรษัิทจดัการจะคำานงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสำาคญั โดยบรษิทัจดัการจะประกาศ
ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัโดยจะตดิประกาศทีส่ำานกังาน
ของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุและทีเ่ว็บไซต์ของบรษิทัจดัการ 
 สำาหรบัการลงทนุส่วนทีเ่หลอืในต่างประเทศ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรือมีไว้ซ่ึง ตราสาร
แห่งหนีห้รอืเงนิฝาก หรอื หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอืน่ในต่างประเทศทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 สำาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ 
ตราสารทนุ ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสารหนี ้ เงนิฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทนุในหลักทรพัย์
หรอืทรพัย์สินอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย
 กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) หรอืเพือ่บรหิาร
จดัการกองทุนให้เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Efficient Portfolio Management) ดงันัน้ กองทนุหลกั
จงึมคีวามเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอืน่ 



กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 

2  

 ทัง้น้ี กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุน้ทนุ อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนั
ความเสีย่งเท่านัน้ โดยในสภาวการณ์ปกต ิกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความ
เสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรกด็ ี ใน
กรณทีีส่ภาวการณ์ไม่ปกติ กองทนุอาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่งตามดลุพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ ยก
ตวัอย่างเช่น กรณทีีค่่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงอย่างต่อเนือ่งจนอาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 
ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ หรอืกรณทีีค่่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาแขง็ค่าขึน้อย่างต่อ
เน่ืองจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความ
เสีย่งตามดุลพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ เป็นต้น 
 กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่า 
เชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(non - investment grade) ท้ังนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเท่านัน้

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล : กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 100 ของกำาไรสะสมหรือกำาไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำาไรสะสมหรือมีกำาไรสุทธิใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนั้นได้   

ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนต่อร�ยก�ร (ร้อยละของมูลค่�หน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขาย  ไม่เกิน 3.00 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  ไม่เกิน 3.00 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน*  เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
     กองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
     ของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
*สำาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง K-GHEALTH และ K-GHEALTH(UH) บลจ.กสิกร
ไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางที่ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  0.075

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการซื้อครั้งต่อไป 500.00   บาท
มูลค่าขั้นตำ่าในการขายคืน 500.00 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่า 500.00 บาท     
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 – 30 เมษ�ยน 2562

ภ�วะตล�ด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดทั่วโลกโดยรวมยังเติบโตได้ดี แต่ชะลอตัว
ลงจากรอบปีบัญชีก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจ
โลกในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกายัง
คงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.3 และ 2.6 ในไตรมาสที่ 
3-4 ของปี 2560 ตามลำาดับ และร้อยละ 2.8 และ 2.9 ในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 ในขณะที่อัตรา
การว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับตำ่ากว่าร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็ม
ที่แล้ว (Full Employment) ในระหว่างปี 2560 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายทัง้หมด 3 ครัง้ และ อกี 2 ครัง้ในปี 2561  มาอยูท่ีร้่อยละ 1.75 ถงึร้อยละ 2.00 และคาดว่า
จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 การดำาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ถึงแม้ว่าจะทำาให้เกิดข้อกังขาและความไม่แน่นอนขึ้น
อย่างมาก หากแต่การผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคล และรายได้บริษัทเอกชน
ส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560
 หลังจากการเข้ารับตำาแหน่ง ในช่วงปลายปี 2559 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศ
อย่างชัดเจนว่าจะดำาเนินการยกเลิกการประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือนโยบาย             
โอบามาแคร์  และกล่าวถึงการย้ายฐานการผลิตกลับมาอยู่ในประเทศอเมริกา ซึ่งจะทำาให้มี
ประชาชนที่ไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก ด้วยประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขาย
หุ้นในกลุ่มนี้และทำาให้มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งหลังจากความพยายาม
ของรัฐบาลที่ยื่นขออนุมัติการยกเลิก Affordable Care Act นั้นล้มเหลวถึงสองครั้ง ความผันผวน
จากปัจจัยทางการนโยบายทางการเมืองบนอุตสาหกรรม Healthcare จึงแผ่วบางลงไป โดยที่ปัจจัย
หนุนระยะยาวที่สำาคัญของหุ้นในกลุ่มนี้ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องท่ีประชากรทั่วโลกจะเข้าสู่วัยสูงอายุ 
(aging population) จะช่วยหนุนการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค รวมไปถึงการ
ควบรวมกิจการ (M&A) ระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจสุขภาพสามารถสร้างความแข็งแกร่งในการ
ดำาเนินธุรกิจ การลดต้นทุนการผลิต (Economy of Scale) และเพิ่มฐานลูกค้า  ตลอดจนนวัตกรรม
ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า การวิจัยและพัฒนา ยังคงเติบโตแข็งแกร่งทั่วโลก บวกกับนโยบายการลด
ภาษีนิติบุคคลและส่วนบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐได้ทำาการอนุมัติไปช่วงเดือนธันวาคม 2560  ก็เป็นอีก
ปัจจัยบวกหลักที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมและกำาลังซื้อของผู้บริโภคได้ในระยะยาว
 ในปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare มีภาพรวมที่ดีขึ้น โดยที่ดัชนี MSCI World Health 
Care Index ปรับตัวขึ้นในช่วงปี 2561 หลังจากปรับตัวลงระยะหนึ่งในช่วงต้นปี 2561 จากการ
ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลก  อุตสาหกรรม  Healthcare ถือได้ว่าเป็นอุตสากรรม
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ที่อยู่ในกลุ่ม Defensive ทำาให้ได้ประโยชน์บางส่วนมาจากตลาดหุ้นที่ผันผวนในปี 2561 จึงเป็นผล
ให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare เป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 
2561 จนถึงส้ินเดือนตุลาคมเป็นบวก โดยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4.4%  (อ้างอิงจาก ดัชนี 
MSCI World Health Care Index) ในขณะที่ช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดัชนี MSCI All Country 
World Index  มีผลตอบแทนติดลบอยู่ที่ -5.55%  
 กองทนุมกีารลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมย่อยประเภท Healthcare Services และ Biotechnology 
อยู่ที่ 21.5% และ 18.2% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI World Health Care แล้วมากกว่า
อยู่ที่ 4% และ 2.6% (overweight) ตามลำาดับ กองทุนมีการลงทุนในบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
อยู่ที่ 78.2% ซึ่งมากกว่า ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI World Health Care อยู่ที่ 7.4% (ข้อมูล ณ    
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี MSCI World Health Care ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 6.26%  

สรุปก�รลงทุนของกองทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ JPMorgan Funds - Global 
Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่ง
ทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียน
ในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital 
Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) และอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยใน
สภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์
ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีท่ีค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุน
อย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนอาจส่ง
ผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตาม
ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น



  7    

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่�นม�เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้�
 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare 
Fund, Class A (acc) - USD ประมาณร้อยละ 98.61 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 
2562 สุทธิ เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2561     ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 1.39 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณ
ร้อยละ 2.13 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยนประมาณร้อยละ 85.21 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เทียบกับสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 87.89  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจากการดำาเนิน
งานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 อยู่ที่ 6.78% และ 2.07% ตามลำาดับ ขณะที่ดัชนี
อ้างอิง MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ 7.96% และ 5.49% ตามลำาดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลการ
ดำาเนินงานตำากว่าดัชนีอ้างอิง 1.18% ในระยะเวลา 1 ปี และตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง  3.42% ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และ3 ปี อยู่ที่ 14.22% และ 
9.11% ตามลำาดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก MSCI World Healthcare Index (Total  
Return Net) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 12.23% และ 9.92% ตามลำาดับ โดยมีความผันผวนของผลการ
ดำาเนินงานของกองทุนหลักรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 อยู่ที่ 13.37% ต่อปี 
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

(1) ผลการดำาเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

หน่วย : % ต่อปี

 ปี 2557*S 2558  2559 2560 2561

 ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.68 4.23 -15.51 17.80 0.42

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  -0.38 10.10 -7.37 17.03 0.80

  ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน 15.09 18.85 18.12 9.81 15.67

  ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 14.49 15.12 13.79 7.85 13.83

 *S ผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำาการสุดท้ายของปีปฏิทิน

(2) ผลการดำาเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : %

    
ตั้งแต่

   
1 ปี 3 ปี 

ตั้งแต่  
    

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) (ต่อปี) 
จัดตั้ง

                     (ต่อปี)

 ผลตอบแทนกองทุนรวม   5.80 -0.05 -0.85 6.78 5.78 2.07

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด    5.70 0.58 0.87 7.96 6.77 5.49

 ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำาเนินงาน (% ต่อปี)   13.84 14.13 17.73 15.26 13.60 15.82

 ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)    13.33 12.87 15.46 13.19 11.77 13.00
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
 เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 30 เมษ�ยน 2562

* ตัวชี้วัด
   ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)  (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 • ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
 เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท  ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 ประมาณร้อยละ 75  
 • ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
 ณ วันที่คำานวณ ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 
 ผลการดำาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำาเนินงานในอนาคต  
 เอกสารการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำาเนินงานของกองทุนรวม
 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน    

109.48 

126.69 
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ร้อยละ

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2562 
  บ�ท
  สินทรัพย ์   
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม   7,440,899,079.26
 (ราคาทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่ากับ 7,322,714,523.36)
เงินฝากธนาคาร   251,258,430.05
ลูกหนี้จากการลงทุน 
 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์   191,598,000.00
 ดอกเบี้ยค้างรับ   501,029.32
 ลูกหนี้อื่น   18,735,294.19
รวมสินทรัพย ์   7,902,991,832.82
  หนี้สิน  
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   302,883,898.40
เจ้าหนี้อื่น    301,257.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   7,851,219.47
หนี้สินอื่น    204,782.47
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ  46,322,839.37
รวมหนี้สิน    357,563,996.82
สินทรัพย์สุทธ ิ   7,545,427,836.00
  สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุนที่ได้รับจ�กผู้ถือหน่วยลงทุน 
           หน่วยลงทุนที่ออกจำาหน่าย 750,834,671.7327 หน่วย  7,508,346,717.33
  มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
กำ�ไรสะสม  
 ยังไม่ได้จัดสรร    (1,059,341,788.07)
    บัญชีปรับสมดุล    1,096,422,906.74
สินทรัพย์สุทธ ิ   7,545,427,836.00

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)    10.0493
   (ปี 2562 คำานวณจากจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด 750,834,671.7327 หน่วย)
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กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2562
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภอุตสาหกรรม

  
 

 
 จำ�นวนเงินต้น/ 

มูลค่�ที่ตร�ไว้
 เงินตร� 

มูลค่�ยุติธรรม
 

% 
 

 จำ�นวนหน่วย 
(,000)

 ต่�งประเทศ   
บ�ท (,000)

 
เงินลงทุน        (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 กองทุนเปิด

  JP Morgan Asset Management Inc

   JP Morgan Fund-Global Healthcare Fund 

     Class A (acc)-USD  710.67 218,865.49 (USD) 233,015.97 (USD) 7,440,899.08 100.00

รวมหน่วยลงทุน    7,440,899.08 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 7,322,714,523.36 บาท)    7,440,899.08 100.00



กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 
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กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2562
             
             บ�ท
ร�ยได้จ�กก�รลงทุน   

 รายได้ดอกเบี้ย  738,957.84

  รวมรายได้   738,957.84

ค่�ใช้จ่�ย 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดการ  42,276,730.07

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  1,268,301.92

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  3,170,754.76

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  57,523.58

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ  378,126.89

  รวมค่าใช้จ่าย  47,151,437.22

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิจากการลงทุน  (46,412,479.38)

ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น

 รายได้อื่น  27,906,439.97

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  (79,638,252.58)

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน  (193,760,695.70)

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง  131,103,000.00

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง  73,250,650.67

  รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น  (41,138,857.64)

ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  191,766,105.35

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (124,199,403.88)

  รวมกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น  67,566,701.47

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน  (19,984,635.55)

กำาไรสะสมต้นป ี  (1,039,357,152.52)

 บวก การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงาน   (19,984,635.55)

กำาไรสะสมปลายป ี  (1,059,341,788.07)
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      ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ  
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2562 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน        
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 215,961,284.90 2.86
 เงินฝาก 215,961,284.90 2.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ 7,476,697,253.73 99.09
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน 7,440,899,079.26 98.61
 ประเทศสหรัฐอเมริก�
  เงินฝาก 35,798,174.47 0.47
สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (46,322,839.37) (0.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (46,322,839.37) (0.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (100,907,863.26) (1.34)
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 7,545,427,836.00 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 18.32%



กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 
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  ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

   กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   0.00  0.00    
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น    251,759,459.37 3.34
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน   
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ   0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00
 ตำ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 0.00 0.00
    ที่ ทน.87/2558 
    
   
   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก

หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       
    อันดับ อันดับ 
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  194,287,162.59
2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1,P-1  35,798,174.47
  SA/NV
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  21,674,122.31

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�
  
    อันดับ  มูลค่�ต�ม  %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
 ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์  ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
   ของผู้ออก   

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน      
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,012,000.00) -0.01% 8 พ.ค. 2562 (1,012,000.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,112,450.00 0.03% 8 พ.ค. 2562 2,112,450.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (992,500.00) -0.01% 8 พ.ค. 2562 (992,500.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (816,250.00) -0.01% 22 พ.ค. 2562 (816,250.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด United Overseas AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,982,625.00) -0.03% 22 พ.ค. 2562 (1,982,625.00) 

  Bank (Thai) Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,130,044.76) -0.04% 12 มิ.ย. 2562 (3,130,044.76)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (4,777,146.67) -0.06% 12 มิ.ย. 2562 (4,777,146.67)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,651,398.10) -0.04% 12 มิ.ย. 2562 (2,651,398.10)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (21,388,292.06) -0.28% 26 มิ.ย. 2562 (21,388,292.06)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,863,961.90) -0.02% 10 ก.ค. 2562 (1,863,961.90)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (5,603,811.43) -0.07% 24 ก.ค. 2562 (5,603,811.43)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (691,114.29) -0.01% 24 ก.ค. 2562 (691,114.29)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,449,233.85) -0.03% 21 ส.ค. 2562 (2,449,233.85)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (904,711.32) -0.01% 9 ก.ย. 2562 (904,711.32)
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 คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำาหรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำาหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ 
ภายในประเทศซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำาหรับอันดับ       
ความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำาหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่   
มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่กำาหนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำาหนดเวลาในระดับ
ที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำาระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำาหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำาระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความ 
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า       
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซ่ึงกำาหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเส่ียง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
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ก�รจัดอันดับเงินฝ�กธน�ค�รระยะสั้นของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดย Moody’s 

Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ดังนี ้

P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพ
ด้านเครดิตที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลา  
ที่เหมาะสม

P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพ
ด้านเครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำาระภาระเงินฝาก
ระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม

NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตำ่า
หรือน่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำาระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับตร�ส�รของสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำาระหนี้สูงมาก 
A
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 
สูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำาระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำาให้       
ความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้น้อยกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับตำ่ากว่า อย่างไรก็ดี
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำาเนินธุรกิจ การเงิน และการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำาระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ
การชำาระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชำาระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน 
และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำาระหนี้ หรือความตั้งใจ  
ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับตำ่าสุด 
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง
มาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มีความเสี่ยงในระดับตำ่า บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวด
ล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
 อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน



  21    

           แบบแสดงค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม 
ของรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษ�ยน 2562

 
ค่�ใช้จ่�ยที่เรียกเก็บจ�กกองทุน* จำ�นวนเงิน

  ร้อยละของ  
 

(Fund’s Direct Expense) (พันบ�ท)
  มูลค่�

          ทรัพย์สินสุทธิ   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 42,276.73 0.53
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,268.30 0.02
 ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 3,170.75 0.04
 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี
 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี  ไม่มี
 ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ไม่มี ไม่มี
   ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 435.65 0.01
 รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 47,151.43 0.60

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย ์

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์

  -ไม่มี- 
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ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
สำ�หรับระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2562

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

 ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปี  
 ปฏิทินล่�สุด

       -ไม่มี-

 ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจ�กกองทุนใช้บริก�รบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

       -ไม่มี-

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ครั้งที ่  1 2 3 รวม
บ�ท/หน่วย  0.50 0.20 0.20 0.90 

วัน XD  30/4/58 31/7/58 31/7/61

วันจ่�ยเงินปันผล   14/5/58 14/8/58 14/8/61

ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

  -ไม่มี-





รายงานประจำปี
กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน(K-GHEALTH)
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560
ถึงวันที่31ตุลาคม2561
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รายงานประจำปี
ณ 31 ตุลาคม 2561  



กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 
เงินทุนของโครงการ 50,000 ล้านบาท 
จำนวนหน่วยลงทุน 5,000 ล้านหน่วย 
วันที่จดทะเบียนกองทุน 26 พฤศจิกายน 2557 
รอบระยะเวลาบัญช ี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี 
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก)  
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก  
โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg)  
หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 
และจัดเป็น Societe d’Investissement a Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ 
Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลัก
มิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้  
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก
ประเทศสิงคโปร์ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก  
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติด
ประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ  
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง 
ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต. 



 สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ 
ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือ  
เพื่อบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Efficient Portfolio Management)  
ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 
 ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำ
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงเท่านั้น โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจ  
ของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลง  
อย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก 
กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินใน
ระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น 
 
ลักษณะสำคัญของกองทุนJPMorganFunds–GlobalHealthcareFund:
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนของ  
บริษัทเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ บริการด้านการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
ชีววิทยาศาสตร์ (บริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ) ทั่วโลก 
 



นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
• กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ไม่รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) โดยผู้ออก  
หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศใดก็ได้ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ 

• กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เสริมไว้ในกองทุนได้ 
• กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment 

in Transferable Securities: UCITS และ Undertaking for Collective Investment :  
UCIs อื่นๆ 

•  กองทุนหลักอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกุลเงินอื่นใดและอาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน หรืออาจจัดการการลงทุนให้มีฐานะการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน (currency 
exposure) ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดของกองทุน 

• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของ
กำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะ
จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยการจ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ
 
  ปี 2560/2561 ปี 2559/2560 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 8,475,582,787.15 14,983,738,880.41 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.1357 9.3949 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงาน (บาท) 1,488,911,036.68 2,465,633,074.44 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ 
 จากการดำเนินงานต่อหน่วยลงทุน (บาท) 0.9408 1.3976 
เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท) 0.20 - 
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* 9.99 17.48 
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** 7.40 17.77 
 
* ใช้ข้อมูลวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

** ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 • ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน   

 เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา  

 แลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 

 • ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท   

 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

รอบระยะเวลา1พฤศจิกายน2560-31ตุลาคม2561
 
ภาวะตลาด
 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ตลาดทั่วโลกโดยรวมยังเติบโตได้ดี แต่ชะลอตัว
ลงจากรอบปีบัญชีก่อน โดยเศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.8 ในปี 2560 โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจ
โลกในปี 2561 จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.9 ด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.3 และ 2.6 ใน  
ไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2560 ตามลำดับ และร้อยละ 2.8 และ 2.9 ในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 ใน
ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 4 ซึ่งจัดว่าอยู่ในภาวะ  
การจ้างงานเต็มที่แล้ว (Full Employment) ในระหว่างปี 2560 ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 3 ครั้ง และ อีก 2 ครั้งในปี 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ถึง  
ร้อยละ 2.00 และคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2562 การดำเนินนโยบาย  
ด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ถึงแม้ว่าจะทำให้เกิด
ข้อกังขาและความไม่แน่นอนขึ้นอย่างมาก หากแต่การผ่านกฎหมายลดฐานภาษีทั้งภาษีรายได้ส่วน
บุคคล และรายได้บริษัทเอกชนส่งผลให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น 18.7% ในปี 2560 
 หลังจากการเข้ารับตำแหน่ง ในช่วงปลายปี 2559 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศ
อย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการยกเลิกการประกันสุขภาพ Affordable Care Act หรือนโยบาย  
โอบามาแคร์ และกล่าวถึงการย้ายฐานการผลิตกลับมาอยู่ ในประเทศอเมริกา ซึ่งจะทำให้มี
ประชาชนที่ ไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรง  
เทขายหุ้นในกลุ่มนี้และทำให้มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งหลังจาก  
ความพยายามของรัฐบาลที่ยื่นขออนุมัติการยกเลิก Affordable Care Act นั้นล้มเหลวถึง  
สองครั้ง ความผันผวนจากปัจจัยทางการนโยบายทางการเมืองบนอุตสาหกรรม Healthcare จึง
แผ่วบางลงไป โดยที่ปัจจัยหนุนระยะยาวที่สำคัญของหุ้นในกลุ่มนี้ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องที่ประชากร
ทั่วโลกจะเข้าสู่วัยสูงอายุ (aging population) จะช่วยหนุนการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพและ  
การรักษาโรค รวมไปถึงการควบรวมกิจการ (M&A) ระหว่างบริษัทในกลุ่มธุรกิจสุขภาพสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ การลดต้นทุนการผลิต (Economy of Scale) และ  
เพิ่มฐานลูกค้า ตลอดจนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า การวิจัยและพัฒนา ยังคงเติบโต
แข็งแกร่งทั่วโลก บวกกับนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลและส่วนบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐได้ทำการ
อนุมัติไปช่วงเดือนธันวาคม 2560 ก็เป็นอีกปัจจัยบวกหลักที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
และกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ในระยะยาว 
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 ในปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare มีภาพรวมที่ดีขึ้น โดยที่ดัชนี MSCI World 
Health Care Index ปรับตัวขึ้นในช่วงปี 2561 หลังจากปรับตัวลงระยะหนึ่งในช่วงต้นปี 2561 
จากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลก อุตสาหกรรม Healthcare ถือได้ว่า  
เป็นอุตสากรรมที่อยู่ ในกลุ่ม Defensive ทำให้ ได้ประโยชน์บางส่วนมาจากตลาดหุ้นที่ผันผวน  
ในปี 2561 จึงเป็นผลให้หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare เป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มที่ให้ผลตอบแทน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเป็นบวก โดยผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4.4% 
(อ้างอิงจาก ดัชนี MSCI World Health Care Index) ในขณะที่ช่วงระยะเวลาเดียวกัน  
ดัชนี MSCI All Country World Index มีผลตอบแทนติดลบอยู่ที่ -5.55% 
 กองทุนมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยประเภท Healthcare Services และ 
Biotechnology อยู่ที่ 21.5% และ 18.2% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI World Health 
Care แล้วมากกว่าอยู่ที่ 4% และ 2.6% (overweight) ตามลำดับ กองทุนมีการลงทุนในบริษัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 78.2% ซึ่งมากกว่า ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI World Health Care อยู่
ที่ 7.4% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) 
 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี MSCI World Health Care ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประมาณ 6.26% 
 
สรุปการลงทุนของกองทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - 
Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยใน  
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุน  
ในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds 
ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) หนึ่งในสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจัดเป็น Societe d’Investissement 
a Capital Variable หรือ SICAV ภายใต้กฎ Undertakings for Collective Investment  
in Transferable Securities (UCITS) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์  
(hedge fund) และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต. โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไร
ก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
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อย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกองทุนอย่างมาก กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หรือกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น 
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare 
Fund, Class A (acc) - USD ประมาณร้อยละ 97.87 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2561 สุทธิ เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 
ตุลาคม 2560 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2561 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.13 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบ
เทียบกับประมาณร้อยละ 2.14 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 87.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.89 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนจาก  
การดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 อยู่ที่ 9.99% และ 2.55%  
ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน มีผลตอบแทนอยู่ที่ 7.40% และ 5.96%  
ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีอ้างอิง 2.59% ในระยะเวลา 1 ปี และ  
ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 3.41% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และ3 ปี อยู่ที่ 11.26% 
และ 11.06% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก MSCI World Healthcare Index 
(Total Return Net) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 7.85% และ 19.06% ตามลำดับ โดยมีความผันผวน  
ของผลการดำเนินงานของกองทุนหลักรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 อยู่ที่ 
14.00% ต่อป ี
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(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง  
  หน่วย : % ต่อปี 

ปี 2557*S 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.68 4.23 -15.51 17.80 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** -0.38 10.10 -7.37 17.03 

ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน 15.45 18.85 18.12 9.81 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด 14.66 15.12 13.79 7.85  
*S ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน 

 
(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

หน่วย : % 


ตั้งแต่
ต้นปี

3เดือน 6เดือน
1ปี
(ต่อปี)

3ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่
จัดตั้ง
(ต่อปี)

ผลตอบแทนกองทุนรวม 6.26 -0.95 7.69 9.99 2.81 2.55 

ผลตอบแทนตัวชี้วัด** 4.12 -2.11 7.03 7.40 5.37 5.96 

ความผันผวน (Standard deviation)  
ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี) 

13.57 12.97 12.46 13.03 14.17 15.58 

ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อ
ปี) 

12.58 11.98 10.61 11.84 11.75 12.67 
  
** ตัวชี้วัด 
 ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กองทุน K20SLTF, KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF, K-EQUITY, 

KAEQ, K-MIDSMALL,K-STADE, K-SELECT, K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 จะใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็นตัวชี้วัดของกองทุน โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เป็นตัวชี้วัด  

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561ถึงวันที่31ตุลาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 62,018.39 0.54 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,860.55 0.02 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 4,651.38 0.04 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 401.35 0.00  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 68,931.67 0.60

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560ถึงวันที่31ตุลาคม2561

 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำนวนเงิน ร้อยละของมูลค่า
 (Fund'sDirectExpense) (พันบาท) ทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 138,489.47 1.07 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 4,154.68 0.03 
ค่านายทะเบียน (Registrar Fee) 10,386.71 0.08 
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย 
 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี ไม่มี 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses)** 1,264.44 0.01  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(TotalFund’sDirectExpenses)*** 154,295.30 1.19

 
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
** ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน
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รายละเอียดการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561
 
รายละเอียดการลงทุน 
  มูลค่าตาม %NAV
  ราคาตลาด  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  177,878,637.43 2.10 
 เงินฝาก     177,878,637.43 2.10  
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  8,421,934,551.33 99.37 
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน   8,421,830,818.96 99.37 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เงินฝาก    103,732.37 0.00  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (119,573,490.04) (1.41) 
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  (119,573,490.04) (1.41)  
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (4,656,911.57) (0.05)  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  8,475,582,787.15 บาท 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน(PTR):1.23%
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
 
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  177,982,369.80 2.10 
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก    
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00 
 ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ     
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  0.00 0.00 
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558 


รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 

    อนัดบั อนัดบั
มลูคา่ มลูคา่ตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบกำหนด ความนา่เชือ่ถอื ความนา่เชือ่ถอื
หนา้ตัว๋ ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผูอ้อก/คำ้ประกนั
 
1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha),F1+(tha)  177,744,126.75 
2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1,P-1  103,732.37 
  SA/NV 
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  134,510.68 
  
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่ม
ตราสารตาม(ง)เท่ากับ0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

ข้อมูลณวันที่31ตุลาคม2561
 
   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ กำไร/ขาดทุน
ประเภทสัญญา คู่สัญญา

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์

ราคาตลาด
 %NAV

กำหนด
 (netgain/

        loss) 
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (154,000.00) 0.00% 19 พ.ย. 2561 (154,000.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (14,601,000.00) -0.17% 19 พ.ย. 2561 (14,601,000.00) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (55,518,450.00) -0.66% 21 พ.ย. 2561 (55,518,450.00) 

 Plc. 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (16,898,106.67) -0.20% 17 ธ.ค. 2561 (16,898,106.67) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMB Bank Plc. A+ ป้องกันความเสี่ยง (2,978,808.89) -0.04% 17 ธ.ค. 2561 (2,978,808.89) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank  AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (8,323,093.33) -0.10% 9 ม.ค. 2562 (8,323,093.33) 

 Plc.  

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PLC. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,163,876.67) -0.01% 16 ม.ค. 2562 (1,163,876.67) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,952,914.94) -0.03% 13 ก.พ. 2562 (2,952,914.94) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (7,677,530.92) -0.09% 11 มี.ค. 2562 (7,677,530.92) 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (9,305,708.62) -0.11% 11 มี.ค. 2562 (9,305,708.62) 
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กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด 

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสำหรับประเทศไทย
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อ
ถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ  
โดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับ
ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กำหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่  
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ  
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลา  
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน  
อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลง
ในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดการจัดอันดับที่สูงกว่า 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha) 
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย  
ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะ
กำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 
 
AA (tha) 
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรกด็ ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณห์รอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบตอ่
ความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนิเหลา่นีม้ากกวา่ตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
BBB (tha) 
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความนา่เชือ่ถอืขัน้ปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า 
 
เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์  
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” 
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว 
 
 
 
 
 



36

กองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์โดยMoody’s
 
Moody’s ใช้สัญลักษณ์แสดงความสามารถในการชำระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
P-1 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดีมาก ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม 
 
P-2 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สำหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิต
ที่ดี และมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม 
 
P-3 
ธนาคารพาณิชย์ที่ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สำหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้าน
เครดิตในระดับที่ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชำระภาระเงินฝากระยะสั้น
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
 
NP 
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับ “Not Prime” สำหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตต่ำหรือ  
น่ากังวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชำระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลา  
ที่เหมาะสม 
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คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือMoody’s
 
Aaa 
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด 
 
Aa 
ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Aa แตกตา่งจากตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื
สูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก 
 
A 
ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า 
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี  
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มในทางลบ มแีนวโนม้วา่จะทำใหค้วามสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ดี  
บริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และ  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ ได้ 
 
B 
ตราสารหนี้ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ  
การชำระหนีม้ากกวา่ตราสารที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื Ba แตบ่รษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโนม้จะลดทอนความสามารถในการชำระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการชำระหนีข้องลกูหน้ี 
 
อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัททริสเรทติ้งจำกัด

 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว
จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด  
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
 
AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ  
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
  
AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
  
A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า  
  
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ ใน
ระดับสูงกว่า  
  
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนก  
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผล
 
ครั้งที่ 1 2 3 รวม
บาท/หน่วย 0.50 0.20 0.02 0.90 
วัน XD 30/4/58 31/7/58 31/7/61  
วันจ่ายเงินปันผล 14/5/58 14/8/58 14/8/61  
 

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกบั
กองทนุเปดิเคโกลบอลเฮลทแ์คร์หุน้ทนุ

สำหรบัระยะเวลาตัง้แต่1พฤศจกิายน2560ถงึวนัที่31ตลุาคม2561
 
1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com 
หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน(หลักและสำรอง)ของกองทุนเปิดเคโกลบอลเฮลท์แคร์หุ้นทุน

ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ 
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ 
ธิดาศิริ ศรีสมิต 
นาวิน อินทรสมบัติ 
ชัยพร ดิเรกโภคา 
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ 
ฐานันดร โชลิตกุล 
พิชิต ธนภูวนนท์ 
กันตยา พสุหิรัญนิกร 

พีรกานต์ ศรีสุข 
อาภา เจตจำรัส 
ประมุข มาลาสิทธิ์ 
วีรยา จุลมนต์ 
ธัชฏ์นิตา แสงโชติช่วงชัย 
วรรกมล ลีวาณิชย์ 
อริยา เต็มรังสิธรรัตน์ 
วรุณ บุญรำลึกถนอม 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น(SoftCommission)
 
 ไม่มี 
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บลจ.กสิกรไทยจำกัด
ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544 
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ  
การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยี
ในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป  
สถานที่ตั้งสำนักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทุนจดทะเบียน
 จำนวน   135,771,370.00 บาท 
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
 เรียกชำระแล้ว   135,771,370.00  บาท  
ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
กรรมการบริษัท
 1. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานกรรมการ 
 2. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 4. นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ กรรมการ 
 5. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 
 6. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ 
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้ 
 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ 
 9. นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 10. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 11. นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 12. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 13. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 14. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 




