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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม   (ราคาทุนรวม 582,359,928.36 บาท) 560,166,747.92

เงินฝากธนาคาร 7 9,840,541.32

ลูกหนี'

            จากการขายหน่วยลงทุน 2,325,735.30

            จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 1,272,092.41

            จากดอกเบี'ย 3,139.64

รวมสินทรัพย์ 573,608,256.59

หนี�สิน

เจา้หนี'

            จากการรับซื'อคืนหน่วยลงทุน 363,888.13

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 524,350.54

หนี' สินอื7น 12,372.71

รวมหนี�สิน 900,611.38

สินทรัพย์สุทธิ   572,707,645.21

สินทรัพย์สุทธิ  : 

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย  มูลค่าที7ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

            ทุนที7ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 507,589,825.47

            บญัชีปรับสมดุล 47,593,248.83

            กาํไรสะสม 3 17,524,570.91

สินทรัพย์สุทธิ 572,707,645.21

หน่วยลงทุนที7ออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัสิ'นปี (หน่วย) 50,758,982.5473

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2828

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี'

ณ วนัที7 31 ตุลาคม 2558

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี' เพื7อการเลี'ยงชีพ

งบดุล 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน/ หมายเลข/ เงินตน้ มูลค่ายติุธรรม ร้อยละของ

ผูอ้อกตราสาร รุ่นตราสาร วนัครบอายุ (บาท) (บาท) มูลค่าเงินลงทุน

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน 100.00         

     กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

          จาํนวน 52,999.9720 หน่วย 

          มูลค่าหน่วยละ 297.33 เหรียญสหรัฐฯ

          รวมเป็นเงิน 15,758,481.67 เหรียญสหรัฐฯ JPHLTJF ไม่มีกาํหนดอายุ 582,359,928.36    560,166,747.92    100.00         

รวมเงินลงทุน 560,166,747.92    100.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย : บาท) 

หมายเหตุ 2558

รายได้จากการลงทุน

          รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 4 2,365,867.79

          รายไดเ้งินปันผล 2,844,170.65

          รายไดอื้7น 5 9,043,437.92

          รายไดด้อกเบี'ยรับ 16,356.13

รายได้ทั�งสิ�น 14,269,832.49

ค่าใช้จ่าย

          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6, 8 2,597,774.60

          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 6, 8 519,554.95

          ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 103,910.86

          ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 6 60,000.00

ค่าใช้จ่ายทั�งสิ�น 3,281,240.41

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 10,988,592.08

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน 

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ'นทั'งสิ'น 28,729,159.27

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ'นทั'งสิ'น (22,193,180.44)

          รวมรายการกาํไรสุทธิที#เกดิขึ�นและยงัไม่เกดิขึ�น 6,535,978.83

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 17,524,570.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี'

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที7  28  พฤศจิกายน  2557 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบกาํไรขาดทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี' เพื7อการเลี'ยงชีพ

ถึงวนัที7  31  ตุลาคม  2558
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(หน่วย : บาท) 

2558

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี 

          รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 10,988,592.08

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7เกิดขึ'นจากการลงทุน 28,729,159.27

          รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ'นจากการลงทุน (22,193,180.44)

การเพิ#มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 17,524,570.91

การเพิ#มขึ�น(ลดลง)ของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

          หน่วยลงทุนที7จาํหน่ายในระหวา่งปี  จาํนวน 54,921,064.0666 หน่วย 549,210,640.66

          หกั  หน่วยลงทุนที7รับซื'อคืนในระหวา่งปี  จาํนวน 4,162,081.5193 หน่วย  (41,620,815.19)

          บวก  การเปลี7ยนแปลงที7เพิ7มขึ'นของบญัชีปรับสมดุล 47,593,248.83

การเพิ#มขึ�นสุทธิของทุนที#ได้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 555,183,074.30

การเพิ#มขึ�นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 572,707,645.21

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 0.00

สินทรัพย์สุทธิสิ�นปี 572,707,645.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี'

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที7  28  พฤศจิกายน  2557 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบแสดงการเปลี7ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี' เพื7อการเลี'ยงชีพ

ถึงวนัที7  31  ตุลาคม  2558
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(หน่วย : บาท) 

2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

การเพิ7มขึ'นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 17,524,570.91

        ปรับกระทบการเพิ7มขึ'นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

             ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 

การซื'อเงินลงทุน (558,937,809.09)

การจาํหน่ายเงินลงทุน 5,247,249.49

การ(เพิ7มขึ'น)ลดลงในลูกหนี'จากการขายหน่วยลงทุน (2,325,735.30)

การ(เพิ7มขึ'น)ลดลงในลูกหนี'จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ (1,212,301.90)

การ(เพิ7มขึ'น)ลดลงในลูกหนี'จากดอกเบี'ย (3,139.64)

การเพิ7มขึ'น(ลดลง)ในเจา้หนี'จากการรับซื'อคืนหน่วยลงทุน 363,888.13

การเพิ7มขึ'น(ลดลง)ในค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี' สินอื7น 536,723.25

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7เกิดขึ'นจากการลงทุน (28,729,159.27)

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที7ยงัไม่เกิดขึ'นจากการลงทุน 22,193,180.44

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (545,342,532.98)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

การขายหน่วยลงทุน 602,901,870.46

การรับซื'อคืนหน่วยลงทุน (47,718,796.16)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงิน 555,183,074.30

เงินสดเพิ#มขึ�นสุทธิ 9,840,541.32

เงินสด  :

ณ  วนัต้นปี 0.00

ณ  วนัสิ�นปี 9,840,541.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ7งของงบการเงินนี'

ถึงวนัที7  31  ตุลาคม  2558

สาํหรับรอบระยะเวลาตั'งแต่วนัที7  28  พฤศจิกายน  2557 (วนัจดทะเบียนจดัตั'งกองทุน)

งบกระแสเงินสด

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี' เพื7อการเลี'ยงชีพ
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(หน่วย:บาท)

2558

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย) 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.0000

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

        รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1.1100

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที*เกิดขึ-นจากการลงทุน 2.9022

        รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที*ยงัไม่เกิดขึ-นจากการลงทุน (2.2419)

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั-งสิ-น 1.7703

หกั  ส่วนเปลี*ยนแปลงของบญัชีปรับสมดุล (0.4875)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ-นปี 11.2828

อตัราส่วนของการเพิ�มขึ�นในสินทรัพย์สุทธิต่อมูลค่า

          สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลี�ยระหว่างปี (%) 4.96

อตัราส่วนการเงนิที�สําคญัและข้อมูลประกอบเพิ�มเตมิที�สําคญั 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิสิ-นปี (บาท) 572,707,645.21

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายทั-งสิ-นต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี*ยระหวา่งปี  (%) 0.93

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

          ถวัเฉลี*ยระหวา่งปี  (%) 8.71

อตัราส่วนของกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที*เกิดขึ-นและยงัไม่เกิดขึ-น

          จากการลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี*ย

                ระหวา่งปี  (%) 1.85

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ-าหนกัของการซื-อขาย

          เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี*ย

                ระหวา่งปี  (%) 159.57

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี*ยระหวา่งปี (บาท) 353,559,343.95      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี-

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี- เพื*อการเลี-ยงชีพ

ขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินที*สาํคญั

สาํหรับรอบระยะเวลาตั-งแต่วนัที*  28  พฤศจิกายน  2557 (วนัจดทะเบียนจดัตั-งกองทุน)

ถึงวนัที*  31  ตุลาคม  2558
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 (วนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) 

ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2558  

 

1. ลกัษณะของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี$เพื'อการเลี$ยงชีพ 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพื�อการเลี� ยงชีพ ("กองทุน") เป็นกองทุนรวมเพื�อการ 

เลี�ยงชีพที�ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที�ลงทุนในหรือมีไวซึ้� งหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีกาํหนดอายุของโครงการ 

กองทุนไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย(์"ก.ล.ต.") เมื�อวนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 มีมลูค่าโครงการจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ("บริษทัจดัการ") เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน

หน่วยลงทุน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

2. นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

งบการเงินนี� จัดทาํขึ� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ�นตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบที�กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง 

การบัญชีสําหรับกิจการที�ดํา เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกับประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2.1 นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการ

ถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื�อ 

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ� งเป็นกองทุนรวมที�เสนอขายใหก้บัผู ้

ลงทุนทั�วไป จดัตั�งและบริหารจดัการโดยบริษทั JPMorgan Asset Management และเป็นกองทุนรวม

ที�จดัตั�งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

ภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึ� งเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภท

เฮด็จฟั์นด ์(hedge fund)  
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บริษทัจดัการจะทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�ประเทศฮ่องกง และจะลงทุนใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั อนึ� ง กองทุนหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส 

(classes) ซึ� งสามารถลงทุนไดท้ั�งผูล้งทุนทั�วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย

ลงทุนอาจมีความแตกต่างกนัในเรื�องของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือ

คุณสมบติัของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึ�งบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class A (dist) - USD 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund เพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน หรือ

ตามอตัราส่วนที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั�งนี� จะลงทุนในต่างประเทศ

ไม่ตํ� ากว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที�สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

เงินลงทุนส่วนที�เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี�และ/หรือเงินฝากที�ออก 

รับรอง รับอาวลั หรือคํ�าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือ

ภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผู ้

ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กู้

ดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสาร (Issue rating) 

อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนไดเ้ท่านั�น 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย ที�มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดย

เป็นการลงทุนที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการสาํรองเงินไวส้าํหรับการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษา

สภาพคล่องของกองทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management) ซึ� งรวมถึงการป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากการ

ลงทุน โดยขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ เช่น การทาํสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที�

อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบี�ย ซึ� งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด 

กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2.2 การแบ่งปันส่วนทุน  

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากการเงินลงทุนในต่างประเทศถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์ง

ค้าง โดยคํานวณเป็นรายวนัในอัตราร้อยละ 0.7500 ต่อปี ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ  

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัแต่วนัที�ประกาศจ่ายและมีสิทธิที�จะไดรั้บ กองทุนจะไดรั้บ

เงินปันผลคืนในรูปแบบการเพิ�มเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global 

Healthcare Fund  

รายไดด้อกเบี�ย รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

กาํไรขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน รับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่ายเงินลงทุน 

ค่าใชจ่้าย  รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน  

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที�กองทุนมีสิทธิในเงิน

ลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื�อเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั�งสิ�นที�กองทุน

จ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งเงินลงทุนนั�น 

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารแสดงในราคาตามมลูค่าที�ตราไวซึ้�งเป็นมลูค่ายติุธรรมของเงินฝาก

ธนาคาร 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในต่างประเทศ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยต์่อ

หน่วยของวนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่

เกิดขึ�นในงบกาํไรขาดทุน 

2.5 รายการที'เป็นเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนไดบ้นัทึกรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ

อยู่ ณ วนัที�ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบดุล โดยใชร้าคาที�

ประกาศโดย Bloomberg เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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2.6 ตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งไดแ้ก่ การทาํ

สัญญา Spot  

สัญญา Spot ณ วนัที�เกิดรายการจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนตาม

สัญญา 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินตราสารอนุพนัธ์จะแสดงมูลค่ายุติธรรม คาํนวณโดยใชร้าคาที�ประมาณ

ขึ�นโดยคู่สัญญา กาํไรขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูก

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

2.7 บัญชีปรับสมดุล 

ส่วนหนึ�งของราคาขายหรือราคารับซื�อคืนของหน่วยลงทุนซึ� งเทียบเท่ากบัจาํนวนต่อหน่วย

ของกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดแ้บ่งสรร ณ วนัที�เกิดรายการ ถูกบนัทึกใน "บญัชีปรับสมดุล" 

2.8 ประมาณการทางบัญชี 

การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้การ

ประมาณการและตั�งขอ้สมมติฐานบางประการซึ� งอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงไวใ้นงบ

การเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ� งผลที�เกิดขึ�นจริงภายหลงัอาจแตกต่างไป

จากจาํนวนเงินที�ประมาณไว ้อนัอาจทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงบญัชีในรอบถดัไป 

3. กาํไรสะสม 

  (หน่วย : บาท) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม  0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ�นจากเงินลงทุนสะสม  0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนสะสม  0.00 

กาํไรสะสมตน้ปี  0.00 

การเพิ�มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งปี  17,524,570.91 

กาํไรสะสมสิ�นปี  17,524,570.91 
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4. รายได้จากการรับเงนิค่าตอบแทนจากเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะไดรั้บเงินค่าตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเปิด JPMorgan Funds – Global Healthcare 

Fund ในอตัราร้อยละ 0.7500 ต่อปี จากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�กองทุนไดล้งทุนในกองทุนดงักล่าว 

ทั�งนี�รายไดด้งักล่าวจะคาํนวณเป็นรายวนั  

5. รายได้อื'น 

รายไดอื้�น เป็นค่าธรรมเนียมจากการขายและค่าธรรมเนียมสับเปลี�ยนเขา้ที�เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนในอตัราร้อยละ 1.500 ต่อปี ของมลูค่าขายและสบัเปลี�ยนเขา้ 

6. ค่าใช้จ่าย  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนแ์ละค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

มีรายละเอียด ดงันี�  

ค่าใชจ่้าย อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.7500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.1500 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 0.0300 ต่อปีของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้จะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียม

ขา้งตน้ทุกวนัที�มีการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิในแต่ละวนัคาํนวณเป็นฐานใน

การคาํนวณค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นตน้จะตดัจ่ายจากกองทุนตามที�จ่ายจริง 

7. ข้อมูลอื'นที'เกี'ยวข้อง 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมีเงินฝากประเภทออมทรัพยก์บัธนาคาร ดงันี�   

ธนาคาร อตัราดอกเบี�ย (%)  เงินตน้ (บาท) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 0.10 9,840,541.32 
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8. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั  

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สาํคญักบับริษทัจดัการและสถาบนัการเงินซึ� งมีผูถื้อ

หุน้และ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทัจดัการ และมีรายการธุรกิจกบับริษทัจดัการและกองทุนอื�นที�บริหาร

โดยบริษทัจดัการเดียวกนั รายการที�สาํคญัดงักล่าวสําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 28 พฤศจิกายน 2557  

(วนัจดทะเบียนจดัตั�งกองทุน) ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2558 มีดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย : บาท) 

 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,597,774.60 ตามเกณฑที์�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 519,554.95 ตามเกณฑที์�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�  

  (หน่วย : บาท) 

  2558 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  374,476.27 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนคา้งจ่าย  74,895.24 

9. ข้อมูลเกี'ยวกบัการซื$อขายเงนิลงทุน  

ในระหวา่งปี กองทุนไดซื้�อขายเงินลงทุนในระหวา่งงวดโดยไม่รวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนใน

ตัzวสัญญาใชเ้งิน เป็นจาํนวน 564.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 159.57 ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ย

ระหวา่งปี 
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10. ข้อมูลของกองทุนหลกั (Master Fund) 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพื�อการเลี�ยงชีพ ไดเ้ลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัชื�อกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ซึ�งขอ้มลูของกองทุนหลกัที�สาํคญัมีดงัต่อไปนี�  

ชื�อกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund 
ประเภทกองทุน 
 

 

เป็นกองทุนรวมที�จดัตั�งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที�
เกี� ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก และเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้
เป็นกองทุนรวมประเภทเฮด็จฟั์นด ์(hedge fund) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 
วนัที�เริ�มเสนอขายกองทุน 2 ตุลาคม 2552 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน เพื�อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัเวชภัณฑ์ เทคโนโลยี

ชีววิทยา บริการดา้นการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย ์ และ
ชีววิทยาศาสตร์ (“บริษทัที�ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ”) 

นโยบายการลงทุน • กองทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนของบริษทัที�ประกอบ
ธุรกิจดูแลสุขภาพ อยา่งนอ้ยร้อยละ 67 ของทรัพยสิ์นของกองทุน (ไม่รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 
• ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์าจตั�งอยูใ่นประเทศใดกไ็ด ้รวมถึงอาจตั�งอยูใ่นตลาด
เกิดใหม่ 
• กองทุนอาจถือครองหลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี�  เงินสด และรายการ
เทียบเท่าเงินสด เสริมไวใ้นกองทุนกไ็ด ้
• กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎเกณฑ ์Undertaking Collective 
Investment in Transferable Securities (“UCITS”) และ Undertaking 
Collective Investments (“UCIs”) อื�นๆ กไ็ด ้
• กองทุนอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในสกลุเงินอื�นใด และอาจจดัใหมี้การ
ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน หรืออาจจดัการลงทุนดงักล่าว
โดยอา้งอิงกบัดชันีชี�วดัของกองทุน 
• กองทุนอาจใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อการป้องกนัความเสี�ยงและ
เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

ตวัชี�วดั ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) 
อายโุครงการ ไม่กาํหนด 
บริษทัจดัการ บริษทั JPMorgan Asset Management   
ผูดู้แลผลประโยชน ์ J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
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11. การเปิดเผยข้อมูลลาํหรับเครื'องมอืทางการเงนิ 

11.1 มูลค่ายุตธิรรม 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ� งแสดงตาม

มลูค่ายติุธรรม โดยถือตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ สิ�นวนัทาํการที�ใชซื้�อขายกนั ดงันั�นบริษทัจดัการฯ 

เชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของกองทุนจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก

มลูค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

11.2 ความเสี'ยงทางด้านการกระจายการลงทุน 

เนื�องจากกองทุนนี� เนน้การลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – 

Global Healthcare Fund จึงทาํใหก้องทุนมีความเสี�ยงทางดา้นการกระจุกตวัของการลงทุน 

11.3 ความเสี'ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�ม

สูงขึ�นหรือลดตํ�าลง ซึ� งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหุน้ที�กองทุนหลกัลงทุนหรือมีไว ้ และอาจขึ�นอยู่

กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี�ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ

ของบริษทัผูอ้อกตราสาร ปริมาณ การซื�อขายหุน้ เป็นตน้ ดงันนั หากราคาหุน้ที�ลงทุนลดลงหรือ

ปรับตวัสูงขึ�น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ�นไดเ้ช่นกนั ดงันั�น

บริษทัจดัการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสัดส่วนการลงทุนที�เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและภาวะตลาดเงิน

ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลกั 

11.4 ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี$ย 

กองทุนมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร  

อย่างไรก็ตามเนื�องจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมียอดคงเหลืออยู่ในระดบัตํ�า และส่วนใหญ่ของ

จาํนวนดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีระยะเวลาครบกาํหนดในระยะสั�น 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของกองทุนจึงอยูใ่นระดบัตํ�า 
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11.5 ความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 

เป็นความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรัพยที์�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสม

และภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั�งนี�การที�กองทุนนาํเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที�มีการกระจายการลงทุน

ในตราสารทุนของบริษทัที�ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของ

ตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทุนลงทุนไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที�ไม่

เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ดงันั�น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี� ที�มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี�ทั�วไป 

หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการ

ฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความ

เสี�ยงจากการรับชาํระคืนจึงทาํใหช่้วยลดความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรัพยที์�กองทุนลงทุนได ้

11.6 ความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยน 

เนื�องจากกองทุนนาํเงินลงทุนซึ� งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใน 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี� ยงที� เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของ 

ทั�งสองสกุลเงินได ้ทั�งนี�กองทุนอาจพิจารณาเขา้ทาํสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2558 กองทุนมีสินทรัพยที์�เป็นสกลุเงินต่างประเทศดงันี�  

  (หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ) 

  2558 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (มลูค่ายติุธรรม)  15,758,481.67 

ลกูหนี�จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ  35,786.21 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2558 กองทุนไดแ้ปลงค่ารายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศจาก Bloomberg ในอตัรา 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 35.5470บาท  

12. การอนุมตังิบการเงนิ  

งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการ เมื�อวนัที� 8 ธันวาคม 

2558 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี�เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 ตุลาคม 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 9,843,680.96 1.72

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 9,843,680.96 1.72
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 560,166,747.92 97.81

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 560,166,747.92 97.81
อื�นๆ 2,697,216.33 0.47

     ลูกหนี< 3,597,827.71 0.63
     เจา้หนี< (376,260.84) (0.07)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (524,350.54) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  572,707,645.21 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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���������	
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���������	
� !"�!#$ $%�&'
(�) (Trustee Fee) 103.91 0.03

���������	
���
/&�0	
� (Registrar Fee) 519.55 0.15

���/	4%�5ก6�ก��$7/8� (Advisory Fee) - -

���������	
�?@00A(	 (Auditing Fee) 60.00 0.02

���B("���
@C4� D (Others) - -

������������	)*�+�,  3/ 3,281.23       0.95
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��ก������	
	��	�
�	���  
� ��	��� 30 ������ 2558 

 !	"���  
3 ��#	 

 !	"���  
6 ��#	 

	�%&�ก��	��
��'���ก�� 
(28 )*+&
ก� 	 2557) 

���������	
���� (���) 12.4219 10.9167 10.0000 

ก��������ก �! "#ก�����$�%&'� &�(�	()"*�+,-�ก� ��"*
�."+ -9.17% +3.35% +12.83% 

)5	."*	5� (Benchmark): 
�5.�" MSCI World Healthcare Total Return Index (���) 

-7.25% +4.71% +10.83% 

 

��กN� ก� 	5�O�ก� �P���(����Q��ก���� 	�R�5��"* S�TU5��P�)����) V��ก� 	5�O�ก� �P���(����Q�� 
ก���� 	�Q��N����� (W5�U5�ก� ���� 
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 ���������	�������	������� 
 

(1) �����	��������ก����������ก����� ��ก���!	������������	�� (�"	�� 28 %&'()ก��	 2557  �,��"	�� 31 .����� 2558)  

����ก����	 ���������������ก������� 
ก����	����ก�������ก������������������ �!�"���ก�����!���" #$%$� 

 

&$��& � : ()�����	*�$��+ ��,*��ก���-����ก��$ก.����������ก�������ก.�ก����	��$#��������/.�,.�ก���� �� &������ web site ���  
���/.�&�.ก��."�,.�ก��ก����	 ก������ ,-�ก.� (http://www.krungsriasset.com) ��E*-�	.ก��	�FEก��$ก�� ก.�. . 
(http://www.sec.or.th) 

 

(2) ���/������("0ก��ก����	 1 �"	�� 31 .����� 2558 
1. 	��*�H�"�   ��	E���,� 
2. 	���"��   ���!���	.	�� 
3. 	�K��    �����"�".L	� 
4. 	�*���  �.��) 
5. 	��*��*���F�  *��������� 
6. 	�,� ��.	 �  *�	#� 
7. 	���H,.ก�  ������E*��*�� 

(3) �".��2��	���	���	ก������	���ก����	 (portfolio turnover ratio)  !	����?�?���������	�� ����ก"� 0.09% 
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