รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(T-HealthcareRMF)
รหัสกองทุน 4408

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2565

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตโกลบอลเฮลธ์ แ คร์ เ พื่อการเลี้ ย งชี พ สํา หรั บ รอบระยะเวลาระหว่า งวัน ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึ ง
วันที่ 6 มกราคม 2565 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ดัชนี MSCI World Healthcare ปรับตัว
ขึ้น 2.23% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
เศรษฐกิ จ โลกมี ก ารฟื้ นตัว อย่า งเต็ม ที่ ภ ายหลัง จากการระบาดของไวรั ส covid-19 ในช่ ว งที่ ผ่า นมา
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมกระแพร่ ระบาดและมีการกระจายวัคซี นป้ องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่ อง
ผลักดันให้กาํ ลังการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคฟื้ นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อเมริ กาเหนือและยุโรป โดยแม้วา่ ตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่ มส่ งสัญญาณการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่ก็
ยังคงอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่ งผลให้ตลาดหุ น้
ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ ้นในกลุ่มที่ผูกพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
กลับมาคึกคักเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซึ่งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลข
เงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้น ต่างจากหุน้ กลุ่ม healthcare ซึ่งได้รับความสนใจน้อยลง
อย่างไรก็ตาม inflation ที่เพิม่ มากขึ้นจนอยูใ่ นระดับที่น่ากังวล โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ อของสหรัฐอเมริ กา
และยุโรปซึ่ งปรับตัวสู งสุ ดในรอบหลายปี ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่ออุปสงค์ในการบริ โภคเพิ่มมาก
ขึ้นหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับห่ วงโซ่อุปทานที่ยงั เผชิญกับการติดขัดในช่วงปี ที่ผา่ น
มา โดยตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายของธนาคาร
กลางต่างๆได้ นอกจากนั้นอัตราการติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เริ่ มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศ
ในทวี ปยุโรปก็อาจเป็ นอี ก หนึ่ งปั จ จัย ที่ น่ าจับตามอง นอกจากนั้นความไม่ มนั่ คงเกี่ ย วกับการเมื องระหว่าง
ประเทศก็อาจเป็ นอีกปั จจัยลบซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดความผันผวนมากยิง่ ขึ้นในตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุ น เปิ ดธนชาตโกลบอลแฮลธ์ แ คร์ เ พื่ อ การเลี้ ยงชี พ มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น ตราสารทุ น
ต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน Janus Global Life Sciences เป็ นหลักเพียงหลักทรัพย์เดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ซึ่ งกองทุนหลักต่างประเทศเน้นลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม Healthcare กองทุนมีนโยบายปกป้ องความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุนตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
6 ต.ค. 64

6 ก.ค. 64

1 ปี

1

6 ม.ค. 64

3 ปี

1

4 ม.ค. 62

5 ปี

1

6 ม.ค. 60

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
7 ก.ค. 58

ถึง 6 ม.ค. 65 ถึง 6 ม.ค. 65 ถึง 6 ม.ค. 65 ถึง 6 ม.ค. 65 ถึง 6 ม.ค. 65 ถึง 6 ม.ค. 65

ถึง 6 ม.ค. 65

T-HealthcareRMF
Benchmark

-1.97

-3.56

-0.31

12.22

9.50

-

4.08

2.84

6.70

25.27

16.91

10.71

-

7.32

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.43

-0.99

-2.68

-0.51

-0.14

-

-0.36

15.79

13.43

13.75

20.62

18.28

-

18.90

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ดชั นี MSCI World Health Care Index ซึ่ งเป็ นดัชนีช้ ีวดั
เดียวกับกองทุนหลักและในการแสดงดัชนี ช้ ีวดั ผลการดา เนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทา การที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ใน
เมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
1,646.57
0.809%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
137.21
0.067%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
27.44
0.013%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
54.20
0.027%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
30.86
0.016%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1,896.28
0.932%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่ านายหน้าซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
นายกาย ศิริพรรณพร
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
3 พฤศจิกายน 2563
7 กรกฎาคม 2564
16 สิ งหาคม 2564

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 6 มกราคม 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
25,669.32
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ
ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
11.84%

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

ร้ อยละของ
วันครบ จํานวนหน่ วย มูล ค่ าตาม
กําหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)

มูล ค่ าตาม ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม มูล ค่ า
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

204,775.86

100.00

204,775.86

94.42

หน่ วยลงทุน

204,775.86

100.00

204,775.86

94.42

204,775.86

100.00

204,775.86

94.42

204,775.86

100.00

204,775.86
25,669.32

94.42
11.84

25,667.32

11.84
11.62

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
JANGLII
เงินฝากธนาคาร

Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc

106.91

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

AAA*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+*

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD

Baa1*

25,197.08

25,198.17

Aa2*

465.77

469.15

0.22

2.00

0.00

2.00
422.72
80.00

0.00
0.20
0.04

342.72
(14,023.02)

0.16
(6.46)

ประเภทกระแสรายวัน
AAA*

BAY - C/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น

4.95

0.00

(14,027.98)

(6.46)

100.00

216,844.88

100.00

สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่น
รวมทั้งสิ้ น

204,775.86

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH
AA-

S&P

AAA*

BBB+*

Baa1*

AA+*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AA-

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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Moody's

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง

80,000.00

0.04%

80,000.00

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

614,691.25
24,434.25
(609,758.33)
401,982.53
(8,566.67)
(80,066.67)

0.28%
0.01%
(0.28%)
0.19%
(0.00%)
(0.04%)

614,691.25
24,434.25
(609,758.33)
401,982.53
(8,566.67)
(80,066.67)

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity
for payment of financial commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial
commitments - a minimal difference compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - A+
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in
A
economic cycle or circumstances
AAdequate capacity for payment of financial
BBB+
commitments - economic cycle and circumstances are, BBB
nevertheless, more likely to impair this capacity
BBB-

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting
commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations

CC

CC

CC

Very low probability of timely and full payment of
obligations

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D



 










































































































































 

















































































































 










ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลเฮลธ์ แคร์ เพือ่ การเลีย้ งชีพ

Janus
Henderson

For quali ed investors only
Marketing communication

Global Life Sciences Fund
I2 USD
Fund facts at 31 January 2022
Structure
Irish Investment Company
Fund launch date
31 March 2000
Fund size (USD)
4.14bn
Index
MSCI World Health Care
Morningstar sector
Europe OE Sector Equity Healthcare
Fund managers
Andy Acker, CFA
Share class launch date
31 March 2000
NAV (USD)
54.82
Maximum initial charge
2.00%
Annual management charge (AMC)
1.50% pa
Ongoing charge AMC included
1.58%
Performance fee
N/A

Objective and investment policy ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
The Fund aims to provide capital growth over the long term.
Performance target: To outperform the MSCI World Health Care Index by at least 2% per annum, before the deduction of charges, over any 5
year period.
The Fund invests in shares (also known as equities) of companies, of any size, with a life sciences orientation, in any country.
The Fund is actively managed with reference to the MSCI World Health Care Index, which is broadly representative of the companies in which
it may invest, as this forms the basis of the Fund’s performance target. The investment manager has discretion to choose individual investments
for the Fund with weightings diﬀerent to the index or not in the index, but at times the Fund may hold investments similar to the index.
…

Additional information
No Morningstar rating is shown if the fund is less than three years old or rating is below 3 stars. A short-term trading fee may be applied upon
exiting the fund as per the prospectus. Note that any diﬀerences among portfolio securities currencies, share class currencies, and your home
currency will expose you to currency risk. This is an Irish Investment Company regulated by the Central Bank of Ireland.
Cumulative Performance in (USD)
Percentage growth, 31 Jan 2017 to 31 Jan 2022.
120
80
40
0

Jan
17

Jul
17

Performance %

Pay date
N/A

1 month
YTD
1 year
3 years (annualised)
5 years (annualised)
10 years (annualised)
Since inception 31 Mar 2000
(annualised)

Ratings
Morningstar - ★★★★★

Jul
18

Jan
19

Jul
19

Jan
20

Jul
20

Jan
21

Jul
21

Jan
22

Janus Henderson Global Life Sciences Fund I2 USD (Net) (84.3%)
MSCI World Health Care NR (86.6%)
Sector Equity Healthcare - OE (60.6%)

Ex-dividend date (XD)
N/A

Codes
ISIN: IE0002141913
Sedol: 0214191
Bloomberg: JANGLII ID
Valor: 1060717
WKN: 935600

Jan
18

Source: at 31 Jan 2022.
© 2022 Morningstar. All
rights reserved,
performance is on a net
of fees basis, with gross
income reinvested.

Discrete year performance %
31 Dec 2020 to 31 Dec 2021
31 Dec 2019 to 31 Dec 2020
31 Dec 2018 to 31 Dec 2019
31 Dec 2017 to 31 Dec 2018
31 Dec 2016 to 31 Dec 2017

I2 (Net)

Index

Sector

-8.9
-8.9
-2.9

-7.4
-7.4

-10.6
-10.6
-6.3

12.0
13.0
15.4
8.1

9.8
13.9
13.3
13.4
7.9

9.7
9.9
11.1
6.7

Quartile
ranking
2nd
2nd
3rd
2nd
1st
1st
-

I2
(Gross)
14.9
17.3
9.9

Target
(Gross)
15.6
15.6
10.1

Source: at 31 Jan 2022. © 2022
Morningstar. All rights reserved,
performance is with gross income
reinvested. Performance/performance
target related data will display only where
relevant to the share class inception date
and annualised target time period.

Source: at 31 Dec 2021. © 2022
Morningstar. All rights reserved,
performance is with gross income
reinvested. Discrete performance data may
change due to nal dividend information
being received after quarter end.

I2
(Net)

Index

Sector

I2
(Gross)

Target
(Gross)

5.6
24.4
28.0
2.8
21.5

19.8
13.5
23.2
2.5
19.8

7.1
20.5
21.8
-3.4
21.7

7.3
26.3
30.2
4.5
23.5

22.2
15.8
25.7
4.6
22.2

The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3)
is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses
arising from any use of this information. Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson. Where quartiles are shown, 1st quartile
means the share class is ranked in the top 25% of share classes in its sector.
Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise
and you may not get back the amount originally invested.
See next page for breakdowns and risks.

Janus
Henderson

For quali ed investors only
Marketing communication

Global Life Sciences Fund
I2 USD
(continued)
Top 5 holdings
UnitedHealth Group Inc
AstraZeneca PLC
AbbVie Inc
Roche Holding AG
Abbott Laboratories
Total number of positions

(%)
5.5
4.2
3.4
3.0
2.8
148

Industry breakdown
Pharmaceuticals
Biotechnology
Health Care Equipment
Managed Health Care
Life Sciences Tools & Services
Health Care Supplies
Health Care Services
Health Care Technology

(%)
29.9
29.1
15.0
11.0
8.6
4.4
1.5
0.4

Top 10 market capitalisation
Over $100B
$50B to $100B
$10B to $50B
$5B to $10B
$1B to $5B
$500M to $1B
$250M to $500M
$100M to $250M
Under $100M
N/A

(%)
43.3
12.2
19.2
10.6
8.1
2.4
0.5
0.2
0.0
3.3

What are the risks speci c to this fund? ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 When the Fund, or a hedged share/unit class, seeks to mitigate exchange rate movements of a currency relative to the base currency, the hedging strategy itself may create a
positive or negative impact to the value of the Fund due to diﬀerences in short-term interest rates between the currencies.
 The Fund could lose money if a counterparty with which the Fund trades becomes unwilling or unable to meet its obligations, or as a result of failure or delay in operational
processes or the failure of a third party provider.
 Shares/Units can lose value rapidly, and typically involve higher risks than bonds or money market instruments. The value of your investment may fall as a result.
 Shares of small and mid-size companies can be more volatile than shares of larger companies, and at times it may be diﬃcult to value or to sell shares at desired times and prices,
increasing the risk of losses.
 If a Fund has a high exposure to a particular country or geographical region it carries a higher level of risk than a Fund which is more broadly diversi ed.
 The Fund is focused towards particular industries or investment themes and may be heavily impacted by factors such as changes in government regulation, increased price
competition, technological advancements and other adverse events.
 The Fund may use derivatives towards the aim of achieving its investment objective. This can result in 'leverage', which can magnify an investment outcome and gains or losses to
the Fund may be greater than the cost of the derivative. Derivatives also introduce other risks, in particular, that a derivative counterparty may not meet its contractual obligations.
 If the Fund holds assets in currencies other than the base currency of the Fund or you invest in a share class of a diﬀerent currency to the Fund (unless 'hedged'), the value of your
investment may be impacted by changes in exchange rates.
 Securities within the Fund could become hard to value or to sell at a desired time and price, especially in extreme market conditions when asset prices may be falling, increasing
the risk of investment losses.

General risks ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Past performance is not a guide to future performance.
 The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.
 Tax assumptions and reliefs depend upon an investor’s particular circumstances and may be subject to change.
For further information please visit our website at www.janushenderson.com Email: sales.support@janushenderson.com
Tel: +44 20 7818 1818 Fax: +44 20 7818 1819 Or talk to your usual Janus Henderson Investors representative.

Important information ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
The investments underlying this nancial product (referred to as the Fund) do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
While the analysis of ESG factors is an integral component across the Investment Manager’s investment capabilities, the Investment Manager does not maximise portfolio
alignment with sustainability risks as a separate goal in its own right nor does it precisely attribute the impact of ESG factors on returns for the Fund. The Investment
Manager does not consider the adverse impacts of investment decisions on sustainability factors as set out under SFDR with respect to the Fund because it is not
classi ed under either Article 9 or Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088. Source: Janus Henderson Investors. All ongoing charges stated are as per latest published report and
accounts. Please note: due to rounding the gures in the holdings breakdowns may not add up to 100%. For Quali ed investors, institutional, wholesale client use only. Issued in: (a) Europe
by Janus Capital International Limited (“JCIL”), authorised and regulated in the U.K by the Financial Conduct Authority, Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (reg no. CHE-109.853.110
at Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich), and Henderson Management S.A. (reg no. B22848) is incorporated and registered in Luxembourg with registered oﬃce at 2 Rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier and (b) Dubai by JCIL authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority as
a Representative Oﬃce. JCIL acts as lead investment adviser to Janus Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Henderson Investors US LLC, Janus Henderson Investors (Singapore)
Limited, INTECH Investment Management LLC, Henderson Global Investors Limited, Kapstream Capital pty Limited and Perkins Investment Management LLC will act as sub-adviser
to JCIL. JHCF is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most
recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying agents, it should be read carefully. This is a marketing
communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any nal investment decisions. The Prospectus is also available from janushenderson.com.
Portfolio Holdings are subject to change without notice. An investment in the fund may not be suitable for all investors and is not available to all investors in all jurisdictions; it is not available
to US persons. This document is not for use in any country or with any individuals who are not eligible to invest in this Fund. JHCF is not regulated by the Financial Conduct Authority
and the protections available under the Financial Services Compensation Scheme and the Financial Ombudsman Service will not be available in connection with an investment. Past
performance does not predict future returns. The rate of return may vary and the principal value of an investment will uctuate due to market and foreign exchange movements. Shares,
if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This document is provided for information purposes only and is not an invitation to purchase any JHCF Funds. Janus
Henderson Group plc and its subsidiaries are not responsible for any unlawful distribution of this document to any third parties, in whole or in part, or for information reconstructed from this
presentation and do not guarantee that the information supplied is accurate, complete, or timely, or make any warranties with regards to the results obtained from its use. The performance
data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and the redemption of shares. This communication does not constitute an oﬀer or a recommendation to
sell or purchase any investment. The extract prospectus (edition for Switzerland), the articles of incorporation, the extract annual and semi-annual report, in German, can be obtained free
of charge from the representative in Switzerland: First Independent Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Switzerland, tel: +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206
16 41, web: www. fs.ch The Swiss paying agent is: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Geneva. In Ireland the Facilities Agent is Citi Fund Services (Ireland) Limited.
Its custodian is JP Morgan Bank (Ireland) Plc. The last share prices can be found on www.fundinfo.com. Copies of the Fund's prospectus, Key Investor Information Document, articles
of incorporation, annual and semi-annual reports are available in English and other local languages as required from www.janushenderson.com. These documents can also be obtained
free of cost from the local oﬃces of Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE for UK. The summary of Investors Rights is available in English from https://
www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english. Henderson Management SA may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme
in accordance with the appropriate regulation. Not for onward distribution. We may record telephone calls for our mutual protection, to improve customer service and for regulatory record
keeping purposes. [Janus Henderson, Janus, Henderson, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared and Knowledge Labs] are trademarks of Janus Henderson Group
plc or one of its subsidiaries. © Janus Henderson Group plc.

