ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หนังสือชี้ชวนส$วนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเป/ด แอล เอช เจแปน - E
LH JAPAN - E Fund (LHJAPE)

(ชนิดจ$ายเงินปAนผล : LHJAPE-D)
กองทุนตราสารทุน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด

กองทุนรวมที่ลงทุนในหน$วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงต$างประเทศ

การเขาร$วมการต$อตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อตานการทุจริต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
ค$าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถี่ถวนก$อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
ลงทุนในหน*วยลงทุนของกองทุนรวมต*างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปXบัญชีไม*
นอยกว*ารอยละ 80 ของมูลค*าทรัพยGสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity
Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลค*าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัด
เปEนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต*าง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส*วน
ใหญ*ในประเทศญี่ปุkน โดยตราสารทุนจะเปEนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the
counter)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล*วงหนา (Derivatives) เพื่อปlองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Foreign Exchang Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุน หลักที่กองทุน ลงทุนในเนื้อหาส*วน "ขอมูลกองทุน หลัก" ใน
ส*วนทายของเอกสารฉบับนี้
กองทุนมุ*งหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)
ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนต*างประเทศที่กองทุนลงทุนไดในเนื้อหาส*วน "ขอมูลกองทุน
ต*างประเทศ" ในส*วนทายของเอกสารฉบับนี้
“ผูลงทุนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับป/จจัยความเสี่ยงของกองทุนในส*วนทายของเอกสารฉบับนี้”

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ชนิดจ*ายเงินป/นผล (ชื่อย*อ : LHJAPE-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เป<ดโอกาสให
ผูลงทุนรับรายไดสม่ําเสมอจากเงินป/นผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปEนไปตามเกณฑG/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนด
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํา
กว*ามูลค*าที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว*าการลงทุนในตราสารหนี้
ทั่วไป

กองทุนรวมนีไ้ ม$เหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน*นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู*ครบ
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ทําอย$างไรหากยังไม$เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ$านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย$าลงทุนหากไม*เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส*วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุkน ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจาย
ความเสี่ยงของพอรGตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปAจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีป่ ุkน 95.30%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดส$วนของประเภททรัพย(สินที่ลงทุน
% ของ NAV
อื่นๆ, 17.05%
Materials,
6.30%

Cash,
4.70%

Consumer
Staples, 4.00%

Industrials,
19.70%
Information
Technology,
19.50%

Financials,
7.20%
Health Care,
11.90%
Consumer
Discretionary,
12.10%

หน$วยลงทุน INVESCO Japanese Equity
Advantage Fund, 82.95%

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปEนป/จจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

Communication
Services, 14.90%

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

▪ ชื่อทรัพย(สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย(

อันดับความน$าเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หน$วยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund

-

82.95

หน$วยลงทุน COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC

-

13.77

AA+(FITCH)

2.77

-

0.51

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปEนป/จจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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ค$าธรรมเนียม
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อป|ของ NAV)
ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต$อป|ของ NAV

6.0000

สูงสุดไม$เกิน, 5.35

4.0000
2.0000

สูงสุดไม$เกิน, 2.68

0.0000

สูงสุดไม$เกิน, 0.11

สูงสุดไม$เกิน, 0.27

ผูดูแลผลประโยชน(

นายทะเบียน

0.0321

การจัดการ

1.92067

สูงสุดไม$เกิน, 2.30

1.6050

0.0150

0.26857

ค$าใชจ$ายอื่นๆ

รวมค$าใชจ$าย

หมายเหตุ:
1) ค*าธรรมเนียมดังกล*าวขางตนเปEนอัตราที่รวมภาษีมูลค*าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค*าธรรมเนียมหรือค*าใชจ*ายขางตนโดยไม*ถือว*าเปEนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม*เกินรอยละ 5
ของอัตราค*าธรรมเนียมหรือค*าใชจ*าย ทั้งนี้ เปEนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑGที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค*าธรรมเนียมค*าใชจ*ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม*เกินอัตรารอยละ 5.35 ต*อปXของมูลค*าทรัพยGสินสุทธิของกองทุนรวม
4) สามารถดูค*าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ปX เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส*วนขอมูลกองทุนรวม
5) ค*าใชจ*ายอื่น ๆ ระหว*างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)
รายการ
ค*าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ค*าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ค*าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน*วยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)

สูงสุดไม$เกิน
1.61
1.61

เก็บจริง
1.25
ยกเวน

1.61

1.25

สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)

1.61

ยกเวน

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

200 บาท/รายการ

ค*าธรรมเนียมการโอนหน*วยลงทุน

หมายเหตุ:
1) ค*าธรรมเนียมดังกล*าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต*ละกลุ*มหรือแต*ละรายไม*เท*ากัน ขึ้นอยู*กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน*วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม*เรียกเก็บค*าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน*วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน*วยลงทุนระหว*างกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต*จะมีการเรียกเก็บค*าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน*วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค*าธรรมเนียมดังกล*าวขางตนรวมภาษีมูลค*าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

ค$าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค$าธรรมเนียม
Entry charge
Annual management fee
Ongoing charges

อัตราเก็บจริง
Up to 5.00%
0.75%
0.94%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค*าธรรมเนียมและค*าใชจ*ายต*าง ๆ ของกองทุนได
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”)
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. ผลการดําเนินงานยอนหลัง (คํานวณตามป|ปฎิทิน)
% ต$อป|ของ NAV

30.00%
20.00%

23.20%
15.10%

18.69%

14.20% 12.22%

9.52%

10.00%
0.00%
2560

-10.00%

2561

-20.00%

2562

2563

-14.91%
-19.01%

-30.00%

LHJAPE-D

Benchmark

3. LHJAPE-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ป| คือ -35.72%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม$ครบ 5 ป| จะแสดงค$าที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.02 % ต$อป|
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม$ครบ 5 ป| จะแสดงค$าที่เกิดขึ้นตั้งแต$วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต$อป|
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity
7. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปAกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กองทุน

LHJAPE-D

% ตามช$วงเวลา
Percen
Percen
YTD 3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ต$อป|
1 ป|

Percen
tile

3 ป|

Percen
tile

5 ป|

3.51
5.80

Percen
Percen
ตั้งแต$จัดตั้ง
10 ป|
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

1.54
2.60

-2.12 75th
-0.01 50th

3.02
4.88

95th
75th

21.80 95th
22.03 95th

75th
50th

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

8.63
7.20

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

9.29

7.54

5th

10.23

5th

15.96 50th 17.82 25th

N/A

N/A

N/A

N/A

16.02

ความผันผวนของเดัชนีชี้วัด

9.80

7.88

5th

10.66

5th

16.46 50th 18.16 50th

N/A

N/A

N/A

N/A

15.96

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปAจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Japan Equity
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3 เดือน 6 เดือน

2.92 13.93
1.28 10.67
-1.24 8.86
-3.88 3.58
-4.63 -0.39
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

Return (%)
1 ป|
3 ป|

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
5 ป|

34.04 9.95 11.77
31.11 8.66 10.27
26.31 5.25 8.03
23.22 3.30 6.78
13.86 -0.56 3.03

Standard Deviation (%)
10 ป| 3 เดือน 6 เดือน 1 ป|
3 ป|
5 ป|

10 ป|

5.94
5.94
5.94
5.94
5.94

19.69
19.69
19.69
19.69
19.69

13.83
15.45
16.61
18.99
19.21

13.17
14.96
16.09
17.39
18.04

15.06
15.95
16.95
17.43
18.62

16.51
18.00
18.41
19.08
21.42

14.22
15.73
16.24
16.43
18.78

8. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในส$วนทายของเอกสารฉบับนี้
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจ$ายเงินปAนผล
ประวัติการจ$ายเงินปAนผล

ผูดูแลผลประโยชน(
มูลค$าโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
การซื้อและการขายคืนหน$วยลงทุน

มี : ไม*เกินปXละ 12 ครั้ง
วันที่จ*ายเงินป/นผล
ปX 2564
6 พ.ค.
อัตราหน*วยละ (บาท) 0.10
ปX 2563
30 ต.ค.
อัตราหน*วยละ (บาท) 0.20
ปX 2561
4 ม.ค. 31 ส.ค.
อัตราหน*วยละ (บาท) 0.25
0.15
ปX 2560
27 ม.ค. 28 เม.ย. 30 มิ.ย. 25 ส.ค. 31 ต.ค.
อัตราหน*วยละ (บาท) 0.30
0.20
0.50
0.40
0.60
ปX 2559
25 พ.ย. 27 ธ.ค.
อัตราหน*วยละ (บาท) 0.20
0.60
ธนาคารไทยพาณิชยG จํากัด (มหาชน)
2,000 ลานบาท
10 สิงหาคม 2559
ไม*กําหนด
การซื้อหน$วยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว*างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค*าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลค*าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว*างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค*าขั้นต่ําของการขายคืน:
ไม*กําหนด
▪ จํานวนหน*วยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไม*กําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหน*วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไม*กําหนด

▪ ระยะเวลาการรับเงินค*าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแต*วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค*าทรัพยGสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในต*างประเทศ
ปAจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+5)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค*าทรัพยGสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญG ลิ้มเดชาพันธG
คุณสร สุรสิทธิ์

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต*างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต*างประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนต*างประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
4 ตุลาคม 2561
1 กันยายน 2563
4 มกราคม 2564
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อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม*ถึง 1 ปX จะแสดงค*าที่เกิดขึ้นจริงในช*วงเวลาตั้งแต*
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

Morningstar Rating Overall
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
www.morningstarthailand.com

Morningstar Category
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ติดต$อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจก$อใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน(

Thailand Fund Japan Equity
ธนาคารแลนดG แอนดG เฮาสG จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยG แลนดG แอนดG เฮาสG จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน*วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต*งตั้งขึ้น (ถามี)
บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮาส( จํากัด
ที่อยู*: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสG สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ*งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพทG : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก*อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนG
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปAจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต*อ
ราคาซื้อขายของตราสา
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไม*
สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม*ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ*าน
มาและฐานะการเงินของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยย*อ ดังต*อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น*าลงทุน

ระดับที่
ต่ํากว*า
น*าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไม*สามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว*ามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม*
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไม*สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากว*า
BBB

ต่ํากว*า
BBB(tha)

ต่ํากว*า
Baa

ต่ํากว*า
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม*สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม*สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
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▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม*สามารถขายตราสารไดในช*วงเวลาที่
ตองการหรืออาจไม*ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต*างประเทศ
กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของป/จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ
การเมือง ค*าเงิน และนโยบายต*างประเทศ โดยป/จจัยเหล*านี้อาจมีผลกระทบต*อราคาหน*วยลงทุน หรือหลักทรัพยGที่กองทุนลงทุน หรือผูถือ
หน*วยลงทุนอาจไดรับชําระเงินค*าขายคืนหน*วยลงทุนชากว*าระยะเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสาร
ต*างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต*างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต*างประเทศ และการนําเงินลงทุน
กลับเขามาในประเทศได ซึ่งอาจส*งผลใหกองทุนไม*สามารถชําระเงินใหผูถือหน*วยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทํา
การของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไม*ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจ
ไดรับชําระเงินค*าขายคืนหน*วยลงทุนจากกองทุนรวมต*างประเทศที่กองทุนลงทุนล*าชา และส*งผลกระทบต*อการชําระเงินค*าขายคืนหน*วย
ลงทุนใหกับผูถือหน*วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล$วงหนา (Derivative) เพื่อป‡องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล*วงหนา (Derivative) เพื่อ
ปlองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณGไว อย*างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู*สัญญาไม*ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล*าว
▪ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค$าหน$วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค*าของหลักทรัพยGที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากป/จจัยภายนอก เช*น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ป/จจัยทางการเมืองทั้งในและต*างประเทศ เปEนตน ซึ่ง
พิจารณาไดจากค*า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค*า SD สูง แสดงว*ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยGสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุก
ตัวในตราสารของผูออกตราสาร คู*สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว*า 10%ของ NAV
รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม*รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยGสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต*างประเทศที่มีการจัดอันดับความน*าเชื่อถืออยู*ในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท*าเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน*าเชื่อถืออยู*ในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว*า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณGที่ส*งผลกระทบต*ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล*าวอาจมีผล
การดําเนินงานที่ผันผวนมากกว*ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งมากกว*า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณGที่ส*งผลกระทบต*อประเทศดังกล*าว เช*น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปEน
ตน กองทุนดังกล*าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว*ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบ
ต*อมูลค*าของหน*วยลงทุน เช*น กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารGในช*วงที่เงินบาทอ*อน แต*ขายทํากําไรในช*วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะ
ไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช*วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช*วงที่บาทอ*อนก็อาจไดผลตอบแทนมาก
ขึ้นกว*าเดิมดวยเช*นกัน ดังนั้น การปlองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปEนเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังต*อไปนี้
-ปlองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไม*มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปlองกันความเสี่ยงบางส*วน โดยตองระบุสัดส*วนการปlองกันความเสี่ยงไวอย*างชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปlองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปlองกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู*กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว*าจะปlองกันความเสี่ยงหรือไม*
-ไม*ปlองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรGก (Luxembourg) ภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรGกและ SICAV ซึ่งอยู*ภายใตหลักเกณฑG
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดตั้งและ
จัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.

นโยบายการลงทุน

กองทุนแสวงการเพิ่มมูลค*าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปEนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทต*าง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส*วนใหญ*ในประเทศญี่ปุkน โดยตราสารทุนจะ
เปEนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อขายโดยตรง(over the counter) กองทุนจะลงทุนในบริษัท
ต*าง ๆ ที่สามารถใชประโยชนGจากทรัพยGสินที่จับตองได หรือใชประโยชนGจากสินทรัพยGที่ไม*มีตัวตนของบริษัท
(ตัวอย*างเช*น แต*ไม*จํากัดเฉพาะ มูลค*าตราสินคา การพัฒนาทางเทคนิค หรือฐานลูกคาที่แข็งแกร*ง) กองทุน
อาจยังลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเปEนหุนสามัญและหุนอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินต*าง ๆ
บนพื้นฐานการสนับสนุน
กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล*วงหนา
(Derivative) เพื่อปlองกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management : EPM)

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A. ซึ่งอยู*ภายใตเกณฑG UCITS

ผูจัดการการลงทุน

Invesco Advisers, Inc.

Custodian

The Bank of New York Mellon (International) Limited

สกุลเงินของกองทุน

เยน (JPY)

วันที่จัดตั้ง

30 กันยายน 2554

อายุกองทุน

ไม*กําหนด

นโยบายการจ$ายเงินปAนผล

ไม*มี

ค$าธรรมเนียม

Entry charge Up to 5.00%
Annual management fee 0.75%
Ongoing charges 0.94%

ดัชนีอางอิง

TOPIX Index-TR

ISIN Codes

LU0607514808

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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การลงทุนในหน*วยลงทุนไม*ใช*การฝากเงิน รวมทั้งไม*ไดอยู*ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไม*ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู*ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร*างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน*วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปEนการแสดงว*าสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน*วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนส*วนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แลวดวยความระมัดระวังใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว*าขอมูลดังกล*าวถูกตองไม*เปEนเท็จ และไม*ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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