
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือการเลยีงชีพ 

(T-HealthcareRMF) 

 

 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแตว่นัท ี7 กรกฎาคม 2565 ถึง วนัที 6 มกราคม 2566 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



 

 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน    

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือการเลียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 7 กรกฎาคม 5 

ถึง วนัที 6 มกราคม 6 ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

  ในช่วงระยะเวลานี ดชันี MSCI World Healthcare มีความแกว่งตวัขึนลงตามสถานการณ์โลกทีตอ้งเผชิญกบัปัจจยักดดนั

หลายดา้น ซึงสําหรับภาพรวมตลาดโลกในช่วงครึงปีหลงั 2565 มีปัจจยัสําคญัทีมีผลต่อการลงทุน เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไม่

แน่นอนหลายอย่าง อตัราเงินเฟ้อทีปัจจุบนัอยูใ่กลร้ะดบัสูงสุดในรอบ  ปี ราคาพลงังานทีสูงขึนจากปัญหารัสเซีย-ยเูครน แต่ใน

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืนตัวขึน และเริมกลบัสู่ภาวะปกติได้มากขึน แต่ยงัมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนขา้งมาก ยงัมี    

ความกงัวลอยู่หลายประการ  

  หนึง การระบาดและการกลายพนัธ์ุของเชือไวรัส อาจจะทาํให้การระบาดใหญ่ยงัคงมีอยู่ตอ่ไป กระทบต่อการฟืนตวัของ

เศรษฐกิจและการท่องเทียว 

  สอง การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทีอาจกระทบตอ่การฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก  

  สาม หากอัตราเงินเฟ้อโลกไม่ปรับตัวลดลงตามคาด อาจทําให้ธนาคารกลางทัวโลกต้องเร่งขึนดอกเบียและถอน          

การกระตุ้นมากกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว ้ซึงจะส่งผลกระทบต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ยงัต้องจบัตาประเด็นด้าน       

ภูมิรัฐศาสตร์ทีอาจจะยงิทาํให้ราคานาํมนัปรับตวัสูงขึน และกดดนัต่ออตัราเงินเฟ้อทวัโลกได ้

ในปีหน้า การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะยงัคงชะลอตัว อาจทาํให้หุ้นหลายๆตัวในอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ได้รับ

ผลกระทบเช่น อาจเกิดความล่าชา้ดา้นการอนุมตัิกฎระเบียบทีเกียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็ก และขนาดกลางหลายตวัทีอยูใ่น

ระหว่างดาํเนินการในปี 2566 และในส่วนของเฟดยงัคงส่งสัญญาณการขึนดอกเบีย ทังนีทางผูจ้ ัดการกองทุนยงัคงมีมุมมอง         

เชิงบวกในกลุ่มเฮลธ์แคร์ ทียงัสามารถเป็นส่วนหนึงของพอร์ตการลงทุนทีมีโอกาสให้ผลตอบแทนทีน่าสนใจในสภาพแวดล้อมที

มีภาวะเงินเฟ้อ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือการเลียงชีพ มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศทวัโลกซึงอยู่ในอตุสาหกรรม

ธุรกิจดา้นการดูแลสุขภาพรวมถึงโรงพยาบาล ผ่านกองทุนหลกั Janus Global Life Science ซึงบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุน

ต่างประเทศซึงมีความเชียวชาญในการเลือกหุ้นรายตัวและมีสไตล์การเลือกหุ้นซึงมีโอกาสเติบโตระยะยาว การลงทุนใน          

กลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มหนึง (Sector Fund) ลักษณะนีนับได้ว่าจะมีความเสียงสูงกว่าการลงทุนในหุ้นทังตลาดเนืองจาก            

การกระจายการลงทุนอยา่งจาํกดั และมีแนวโนม้ผลตอบแทนทีผนัผวนกวา่  

  ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

6 ต.ค. 65 

ถึง 6 ม.ค. 66 

6 ก.ค. 65 

ถึง 6 ม.ค. 66 

6 ม.ค. 65 

ถึง 6 ม.ค. 66 

6 ม.ค. 63 

ถึง 6 ม.ค. 66 

5 ม.ค. 61 

ถึง 6 ม.ค. 66 

- 

ถึง 6 ม.ค. 66 

7 ก.ค. 58 

ถึง 6 ม.ค. 66 

T-HealthcareRMF 6.35 5.65 -2.19 5.23 6.35 - 3.22 

Benchmark -0.03 -1.80 0.14 11.95 9.35 - 6.34

Information Ratio2 0.58 0.68 -0.22 -0.65 -0.32 - -0.34 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

17.90 18.62 20.21 22.35 19.83 -  19.08 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.06 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงและคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตโกลบอลเฮลธธแครธเพพทอการเลทลยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบลงแตควบนททท 07 กรกฎาคม 2565 ถถงวบนททท 06 มกราคม 2566

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.809%1,604,498.39

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.067%133,708.16

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนธ (trustee fee) 0.013%26,741.61

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.022%42,082.35

รวมคคาใชรจคายทบลงหมด 0.911%1,807,030.51

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 7 กรกฎาคม 5 ถึงวนัที 6 มกราคม 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America  

The Bank of Nova Sctia  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

ธนาคารซิตีแบงก์   

 

  

 ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั   

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 
 

 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 6 มกราคม 6 

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

19,923.57 8.97% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก     

ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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191,480.92 100.00 191,480.92

191,480.92 100.00 191,480.92

191,480.92 100.00 191,480.92

191,480.92 100.00 191,480.92

19,923.57

19,921.57

19,897.17

24.40

2.00

2.00

12,081.95

12,081.95

(1,278.10)

56.01

(1,334.11)

191,480.92 100.00 222,208.34

หนีสินอืน (0.60)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 5.42

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.58)

สินทรัพย์อืน 0.02

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 2.00 0.00

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 5.42

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 24.82 0.01

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 8.96

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 19,895.65 8.95

JANGLII Janus Capital Funds PLC-Global 

Life Sciences Fund I USD Acc

97.14 86.20

เงินฝากธนาคาร 8.96

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 86.20

หน่วยลงทุน 86.20

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 86.20

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพือการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 6 มกราคม 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบีย (%)

อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/มูลค่า

หน้าตัว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง  

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

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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กองททนเปปดธนชาตโกลบอลเฮลธธแครธเพพพอการเลลลยงชลพ

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนทลพ 06 มกราคม 2566 และววนทลพ 06 กรกฎาคม 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

06 กรกฎาคม 256506 มกราคม 2566

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตงธรรม  191,480,915.79  186,633,745.90 

เงงนฝากธนาคาร  19,922,048.67  14,869,302.13 

ลมกหนลล

 1,522.06 จากเงงนปปนผลและดอกเบลลย  608.55 

 49,050.00 จากการขายหนนวยลงททน  -   

 12,081,952.55 จากการขายสวญญาอนทพวนธธ  337,527.44 

สงนทรวพยธอพพน  6,962.69  1,964.16 

รวมสงนทรวพยธ  223,542,451.76  201,843,148.18 

หนนนสสน

เจดาหนลล

 934,869.98 จากการรวบซพลอคพนหนนวยลงททน  459,686.64 

 -   เจดาหนลลจากสวญญาอนทพวนธธ  9,611,454.71 

คนาใชดจนายคดางจนาย  399,242.33  361,734.75 

หนลลสงนอพพน  -    0.60 

รวมหนลลสงน  1,334,112.31  10,432,876.70 

สสนทรรพยยสสทธส  222,208,339.45  191,410,271.48 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทลพไดดรวบจากผมดถพอหนนวยลงททน  175,142,773.37  159,398,677.79 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 16,387,941.05 บวญชลปรวบสมดทล  12,208,097.02 

 30,677,625.03 กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน  19,803,496.67 

รวมสงนทรวพยธสททธง  222,208,339.45  191,410,271.48 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  12.6872  12.0082 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  17,514,277.3337  15,939,867.7789 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื�อการเลี�ยงชีพ 
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As at 31 January 2023 

 

 

I2 USD   ISIN IE0002141913    

 
 

For qualified investors only. Marketing communication. Page 1 / 4 
 

 

Inception date 31 March 2000 
Total net assets 3.92bn 
Asset class Equities 
Domicile Ireland 
Structure Irish Investment Company 
Base currency USD 

Index MSCI World Health Care 
Index 

Morningstar sector Sector Equity Healthcare 

 

 

Inception date 31 March 2000 
Distribution type Accumulation 
Currency USD 
Minimum initial investment 1,000,000 

 

 

Andy Acker, CFA Manager since 2007 

 

Overall Morningstar RatingTM  

 For the source and information on ratings shown above, refer to 
page 3. 
 

 
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.  
For the fund’s investment policy, refer to the Additional fund information on page 3.   
Past performance does not predict future returns. 
 

 

    

Returns 

Cumulative  Annualised 
1 

Month 
3 

Month YTD 
1  

Year  

3  
Year 

5  
Year 

10 
Year 

I2 USD (Net) 0.41 5.39 0.41 6.31  9.32 9.17 13.65 

Index -0.65 3.69 -0.65 1.47  9.04 8.86 11.18 
Sector 2.30 7.98 2.30 -1.57  4.75 4.79 8.82 

I2 USD (Gross) — — — —  — 10.93 15.54 

Target — — — —  — 11.04 13.40 
         

Cumulative growth - USD 

31 Jan 2013 — 31 Jan 2023 

 
Calendar year 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  

I2 USD (Net) -3.59 5.60 24.37 28.04 2.76 21.48 -13.17 6.55 33.68 53.88 

Index -5.41 19.80 13.52 23.24 2.51 19.80 -6.81 6.60 18.10 36.27 

Sector -13.91 7.12 20.53 21.80 -3.40 21.68 -9.37 5.90 18.33 35.09 
            Performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested.  Source: at 31/01/23. © 2023 
Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (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. Past performance does not predict future returns.  Performance/performance target related data 

will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period.  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.  Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson Investors. 
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Global Life Sciences Fund I2 USD (as at 31/01/23) 

Page 2 / 4

Top countries (%) 

Regions (%) 

Codes 

ISIN IE0002141913

Bloomberg JANGLII ID

Cusip G50110207

SEDOL 0214191

WKN 935600

Valoren 1060717

n/a n/a

Fees & charges (%) 

Annual management charge (AMC) 1.50

Ongoing charge (OCF) 1.56

n/a n/a All ongoing charges stated are as per latest published report and accounts. Fund charges
will impact the value of your investment. In particular, the ongoing charges applicable to 
each fund will dilute investment performance, particularly over time. For further 
explanation of charges please visit our Fund Charges page at www.janushenderson.com. 
Under some circumstances initial charges may apply. Please refer to the Prospectus for 
more details.

United States

Switzerland

United Kingdom

Denmark

France

Belgium

Japan

Germany

China

Korea, Republic Of

Fund

79.85

4.86

4.51

3.05

2.62

1.71

1.43

0.84

0.61

0.16

Index

72.74

7.36

3.99

3.74

2.65

0.43

4.30

2.08

—

—

North America

Europe

Japan

Asia/Pacific Ex Japan

Fund

79.85

17.59

1.43

0.77

Index

72.73

20.88

4.30

1.93

Characteristics 

Number of holdings: Equity issues 129

Annual turnover (1yr trailing) 23.98%

Weighted average market cap 124.48bn

Price-to-book ratio 4.48

Price-to-earnings ratio 16.82

n/a n/a

Risk statistics (3 years) Fund Index

Beta 0.96 1.00

Standard deviation 17.14 16.32

Sharpe ratio 0.49 0.50

Top holdings (%) Fund

UnitedHealth Group Inc 6.26

AstraZeneca PLC 4.21

AbbVie Inc 3.56

Eli Lilly & Co 2.77

Merck & Co Inc 2.71

Novartis AG (ADR) 2.67

Sanofi 2.62

Abbott Laboratories 2.47

Sarepta Therapeutics Inc 2.47

Thermo Fisher Scientific Inc 2.40

Total 32.14

References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or 
solicitation to issue, securities mentioned in the report.

Market capitalisation of equity holdings (%) Fund Index

Over $100B 44.54 60.35

$50B to $100B 10.27 16.17

$10B to $50B 21.12 21.49

$5B to $10B 8.82 1.70

$1B to $5B 10.33 0.14

$500M to $1B 2.17 —

$250M to $500M 0.29 —

$100M to $250M 0.10 —

Under $100M 0.05 —

N/A 1.95 0.15

Sector allocation (%) 

Pharmaceuticals

Biotechnology

Health Care Equipment

Managed Health Care

Life Sciences Tools & Services

Health Care Supplies

Health Care Distributors

Health Care Services

Health Care Technology

Fund

31.66

31.56

12.53

11.69

7.14

2.83

1.27

0.89

0.07

Index

39.83

14.56

15.32

9.87

10.60

2.67

1.62

3.97

0.50
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Global Life Sciences Fund I2 USD (as at 31/01/23) 

Page 3 / 4

Tax assumptions and reliefs depend upon an investor’s particular circumstances and may be subject to change. Please note: due to rounding the figures in the 
holdings breakdowns may not add up to 100%. This is an Irish Investment Company regulated by the Central Bank of Ireland. Note that any differences among 
portfolio securities currencies, share class currencies and costs to be paid or represented in currencies other than your home currency will expose you to currency 
risk. Costs and returns may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. A short-term trading fee may be applied upon exiting the 
fund as per the prospectus. Investment into the fund will acquire units/shares of the fund itself and not the underlying assets owned by the fund.

Investment policy 
The Fund invests at least 80% in shares (also known as equities) of companies, of any size, with a life sciences orientation, in any country. The Fund may also 
invest in other assets including cash and money market instruments. The investment manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, 
to manage the Fund more efficiently, or to generate additional capital or income for the Fund. 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. 

Investment strategy 
The investment manager looks to identify innovative healthcare companies addressing high unmet medical needs across fields including biotechnology, 
pharmaceuticals, healthcare services and medical technology. The team understands that success of drug development is binary in nature, creating wide 
disparities between winners and losers. The investment process leverages proprietary statistical models to analyse the probability of a company's success, 
focusing on products they believe can overcome the rigours of clinical development. Additional tools, such as physician surveys and prescription models, attempt 
to more accurately predict commercial viability. 

Fund specific risks 
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. 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. 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 diversified. 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/unit 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. 

Source for fund ratings/awards 
Overall Morningstar Rating™ is a measure of a fund's risk-adjusted return, relative to similar funds. Fund share classes are rated from 1 to 5 stars, with the best 
performers receiving 5 stars and the worst performers receiving a single star. Overall Morningstar Rating™ is shown for Janus Henderson share classes achieving 
a rating of 4 or 5. Ratings should not be taken as a recommendation. For more detailed information about Morningstar Ratings, including its methodology, please 
go to global.morningstar.com/managerdisclosures.

Beta 
Beta measures how a fund or security moves in relationship to the overall market. A market has a beta of 1. If the fund/security’s beta is more than 1, it moves 
more than the market, while a beta lower than 1 means it moves to a lesser extent than the market. A negative beta could mean the fund/security moves in the 
opposite direction to the market.

Price-to-book (P/B) ratio 
A financial ratio used to value a company's shares. It is calculated by dividing a company’s market value (share price) by the book value of its equity (value of the 
company's assets on its balance sheet). A P/B value <1 can indicate a potentially undervalued company or a declining business. The higher the P/B ratio, the 
higher the premium the market is willing to pay for the company above the book (balance sheet) value of its assets.

Price-to-earnings (P/E) ratio 
A popular ratio used to value a company’s shares, compared to other stocks, or a benchmark index. It is calculated by dividing the current share price by its 

earnings per share.

Sharpe ratio 
This measures a portfolio's risk-adjusted performance. A high Sharpe ratio indicates a better risk-adjusted return. The ratio is designed to measure how far a 
portfolio’s return can be attributed to fund manager skill as opposed to excessive risk taking.

Standard deviation 
A statistic that measures the variation or dispersion of a set of values/data. A low standard deviation shows the values tend to be close to the mean while a high 
standard deviation indicates the values are more spread out. In terms of valuing investments, standard deviation can provide a gauge of the historical volatility of an 
investment.

Weighted average market cap 
The average market capitalisation of a holding, weighted by the size of that position in a portfolio or index.

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT JANUSHENDERSON.COM 

ESG integration is the practice of incorporating material environmental, social and governance (ESG) information or insights in a non-binding manner alongside 
traditional measures into the investment decision process to improve long term financial outcomes of portfolios. This product does not pursue a sustainable 
investment strategy or have a sustainable investment objective or otherwise take ESG factors into account in a binding manner. ESG related research is one of 
many factors considered within the investment process and in this material we seek to show why it is financially relevant.  For Qualified investors, institutional, 
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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 Janus Henderson Investors Europe 
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/Facilities agents, it should be read carefully. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the 
KID before making any final investment decisions. For sustainability related aspects please access Janushenderson.com. 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. With effect from 1 January 2023, the Key Investor Information document (KIID) changed to the Key Information Document (KID), except in the UK where 
investors should continue to refer to the KIID. 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 fluctuate 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.fifs.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 
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. Janus 
Henderson Investors Europe S.A. 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, Knowledge Shared and Knowledge Labs are trademarks of Janus Henderson Group plc or one of its subsidiaries. © Janus Henderson 
Group plc.  
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