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 สารบริษัทจัดการ 

เรียน  ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (บริษัทฯ) ขอน าส่งรายงานส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล
เฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเล้ียงชีพ (KFHCARERMF) ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2558 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเล้ียงชีพ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 เท่ากับ 293.77 ล้านบาท 
คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.9167 บาท โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17 
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วงประมาณครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ราคากองทุน JPMorgan Global 
Healthcare Fund ในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุนฯ ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6.21 จากระดับ 9,793.11 บาท 
สู่ระดับ 10,401.49 บาท โดยเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 9,485.29 บาท ถึง 10,624.01 บาท  

โดย ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2558 กองทุนหลักมีการลงทุนในภูมิภาคอเมริกาเหนือร้อยละ 66.6 ยุโรปและตะวันออกกลางร้อยละ 25.0 
และสหราชอาณาจักรร้อยละ 5.0 เป็นต้น 

และมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทยาร้อยละ 50.4 กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพร้อยละ 26.2 และกลุ่มบริการด้านสุขภาพร้อยละ 
12.3 เป็นต้น  

ทั้งนี้ กองทุนหลักได้ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐ ตลอดจนโครงสร้างประชากรที่มี
อายุเฉล่ียมากขึ้นเรื่อยๆ 

แนวโน้มการลงทุน 

กองทุนหลักคาดการณ์รายได้ของธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 30% ของรายได้ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2558 จากเดิมที่มีสัดส่วนเพียง 13% ในป ีพ.ศ. 2548 โดยในธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ
จะขยายตัวขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ดีขึ้นและความได้เปรียบจากการรักษาโรคบางชนิดที่ยาทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ 
นอกเหนือจากนี้ยาก าพร้า (Orphan Drugs) ซึ่งเป็นยาส าหรับโรคที่พบได้น้อยน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมไปถึงศักยภาพใน
การท าก าไรท่ีดีเนื่องจากสามารถตั้งราคาในระดับสูงได้ โดยผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเลือกหุ้น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน Healthcare ถึง10 คน (เป็นแพทย์ 2 คน) และมีประสบการณ์การลงทุนเฉล่ีย 15 ปีในอุตสาหกรรม การเข้าพบผู้บริหารในทุก
บริษัททั้งที่กองทุนหลักมีการลงทุนและไม่ได้ลงทุน รวมถึงการประเมินหามูลค่าของแต่ละบริษัทในระยะยาว เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน 

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาด าเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง  และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 
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               Unaudited

                      (บาท)

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน 272,389,878.00  บาท) 286,331,896.42          

เงินฝากธนาคาร 5,597,908.34              

ลูกหนี0
จากดอกเบี0ย 1,507.94                     

จากการขายหน่วยลงทุน 1,504,500.00              

จากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 611,041.51                 
รวมสินทรัพย์ 294,046,854.21          

หนี0 สิน

เจา้หนี0
จากการรับซื0อคืนหน่วยลงทุน 10,904.46                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 258,131.05                 

หนี0 สินอื@น 6,296.20                     

หนี0 สินรวม 275,331.71                 
สินทรัพยสุ์ทธิ 293,771,522.50          

สินทรัพยสุ์ทธิ:

หน่วยลงทุนจดทะเบียน 100 ลา้นหน่วย มูลค่าที@ตราไวห้น่วยละ 10 บาท

ทุนที@ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 269,100,761.93          

กาํไรสะสม 18,994,408.97            

บญัชีปรับสมดุล 5,676,351.60              
สินทรัพยสุ์ทธิ 293,771,522.50          

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 10.9167                      

จาํนวนหน่วยลงทุนที@จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด ณ วนัสิ0นงวด (หน่วย) 26,910,075.9907        

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ0 เพื@อการเลี0ยงชีพ

งบดุล

ณ 30 เมษายน 2558
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               Unaudited

                      (บาท)

รายไดจ้ากการลงทุน

  รายไดด้อกเบี�ย 12,217.02                   

  รายไดจ้ากการรับเงินค่าตอบแทนจากเงินลงทุนในต่างประเทศ 693,101.42                 

  รายไดอื้3น 4,173,428.82              

รายไดท้ั�งสิ�น 4,878,747.26              

ค่าใชจ่้าย

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 764,720.23                 

  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 30,588.77                   

  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 152,944.06                 

  ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 27,336.84                   

ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 975,589.90                 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 3,903,157.36              

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที3เกิดขึ�นทั�งสิ�น 1,149,233.19              

  รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิที3ยงัไม่เกิดขึ�นทั�งสิ�น 13,942,018.42            

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที3เกิดขึ�นและยงัไม่เกิดขึ�น 15,091,251.61            
การเพิ3มขึ�นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 18,994,408.97            

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ� เพื3อการเลี�ยงชีพ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดบญัชีสิ�นสุดวนัที3 30 เมษายน 2558
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Unaudited

หมายเลขตราสาร

อตัรา

ดอกเบี�ย 

(%)

วนัครบอายุ
เงินตน้ (บาท)/ 

จาํนวนหุน้

มูลค่ายติุธรรม 

(บาท)

ร้อยละของ

มูลค่าเงิน

ลงทุน

หน่วยลงทุน
JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund
จาํนวน 27,578.0600 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 314.92 ดอลลาร์สหรัฐ
รวมเป็นเงิน 8,684,882.66 ดอลลาร์สหรัฐ JPHLTJF ไม่มีกาํหนดอายุ 27,578.0600       286,331,896.42    100.00

286,331,896.42    100.00

ประเภทเงินลงทุน/ผูอ้อกตราสาร/ ผูอ้อกหลกัทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี� เพืWอการเลี�ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2558
การแสดงรายละเอียดเงินทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติี�เพื�อการเลี�ยงชีพ
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   30 เมษายน 2558

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 5,599,416.28 1.91

     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 5,599,416.28 1.91
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 286,331,896.42 97.47

     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 286,331,896.42 97.47
อื�นๆ 1,840,209.80 0.62

     ลูกหนี; 2,115,541.51 0.72
     เจา้หนี; (17,200.66) (0.01)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (258,131.05) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  293,771,522.50 100.00
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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 10
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

นับจากวันเริ่มโครงการ 
(28 พฤศจิกายน 2557) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.3370 10.0000 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ +5.61% +9.17% 

ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี MSCI World Healthcare 
Total Return Index (บาท) 

+6.10% +5.84% 

 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ 
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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ข้อมูลอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบคุคลที่เก่ียวข้องที่มีการท าธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558) 

ชื่อกองทุน รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (http://www.krungsriasset.com) และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 
1. นางสุภาพร   ลีนะบรรจง 
2. นายวิพุธ   เอื้ออานันท ์
3. นายฑลิต   โชคทิพย์พัฒนา 
4. นายสาธิต บัวชู 
5. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ์ 
6. นายจาตุรันต์ สอนไว 
7. นายศุภจักร  เอิบประสาทสุข 

 

(3) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 0.00 % 
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