หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปด แอล เอช เจแปน - E
LH JAPAN - E Fund
(LHJAPE)

ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส
LHJAPE-E

ประเภทกองทุนรวม/กลุมกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ/Feeder Fund
• กลุม Japan Equity

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
• ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศทีม่ ีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนใน
ระยะยาวโดยวัดเปนสกุลเงินเยน เนนการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่มีภูมิลําเนาหรือ
ดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญในประเทศญีป่ ุน โดยตราสารทุนจะเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหุนหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) โดยผานกองทุนหลักเพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
• ชื่อกองทุนหลัก Invesco Japanese Equity Advantage Fund ชนิดหนวยลงทุน C-Acc
Shares
• จัดการโดย Invesco Management S.A. ซึ่งอยูภายใตเกณฑ UCITS
• มุงหวังใหผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มตน class
นโยบายการจายเงินปนผล
อายุกองทุน

10 สิงหาคม 2559
1 กุมภาพันธ 2564
ไมมี
ไมกําหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
ชื่อ-นามสกุล
คุณพลสินธุ กิจมั่นถาวร
คุณจิตติพงศ มีเพียร

วันเริ่มบริหารกองทุน
12 มกราคม 2565
15 มีนาคม 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ป ปฏิทิน (%ตอป)
100%

LHJAPE-E

ดัชนีช้วี ัด

6 เดือน
-8.31
-15.23
-12.00
12.40
12.32
10 ป
N/A
N/A
8.01
N/A
N/A

1 ป
-8.80
-14.86
-10.73
16.95
16.63
ตั้งแตจัดตั้ง
-4.51
-6.98
N/A
16.26
16.17

50%

Peer avg

ดัชนีช้วี ัด :
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน

0%

-50%

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%ตอป)
YTD
3 เดือน
-8.31
-4.82
LHJAPE-E
-15.23
-9.06
ดัชนีชี้วัด
-12.00
-6.32
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
12.40
7.92
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
12.32
7.98
3 ป
5 ป
N/A
N/A
LHJAPE-E
N/A
N/A
ดัชนีชี้วัด
5.40
3.09
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
N/A
N/A
ความผันผวนกองทุน
N/A
N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

คําเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเขารวมการตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC
การจัดอันดับกองทุน Morningstar
ผูลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้
ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th
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LHJAPE-E
การซื้อหนวยลงทุน**
วันทําการซื้อ :
เวลาทําการ :
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา

การขายคืนหนวยลงทุน**
วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการ
เวลาทําการ :
8.30 - 14.00 น
การขายคืนขั้นต่ํา :
ไมกําหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา :
100 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน*T+5
:

ทุกวันทําการ
8.30 - 14.00 น
500 บาท
500 บาท

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วั นทํ าการ นับ ตั้ ง แต วั นถั ดจากวั นคํ านวณมู ลค าทรั พ ย สิน สุ ทธิ โดยมิ ให นับ รวมวันหยุ ดทํ า การใน
ตางประเทศ (ปจจุบัน T+5 วันทําการ หลังจากวันทํา รายการขายคืน) , ** ทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบ LHFUND
ONLINE

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การจัดการ
2.68
รวมคาใชจาย
5.35

เก็บจริง
1.60500
1.92067

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็ บจากกองทุ นรวมเมื่ อรวมกั นทั้ง หมดแลว ต องไมเกิ นอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุน
รวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การขาย
1.61
การรับซื้อคืน
1.61
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
1.61
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
1.61
การโอนหนวย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ขอมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Tracking Error
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Yield to Maturity

-19.44%
N/A
88.40%
N/a
-0.19
2.47%
0.69
N/A
N/A
N/A

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ
Japan

96.90%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ 5 อันดับแรก
Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ณ วันที่ 31 พ.ค.
2565

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน สําหรับการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษทั จัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม /
ผูออกตราสาร 5 อันดับแรก
Information Technology

22.10%

Communication Services

15.90%

Industrials

15.90%

Consumer Discretionary

13.80%

Health Care

10.10%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ณ วันที่ 31 พ.ค.
2565

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ (%)

หนวยลงทุน INVESCO Japanese Equity
Advantage Fund

92.20% Trend Micro

5.30%

อื่นๆ

7.80% USS

GOV Bond/
5.10% AAA

ในประเทศ

national

international

AA
ORIX

5.00%

Square Enix

4.80%

A
BBB
ต่ํากวา BBB

Dentsu

4.70%

Unrated

หมายเหตุ : ทรัพยสนิ ที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565
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LHJAPE-E
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20% (กองในประเทศ และหรือกองตางประเทศ)
https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-japaneseequity-advantage-fund?isinNumber=LU0607514808

ชื่อกองทุน : Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc
Shares

web link :

ชื่อกองทุน :

web link :

ชื่อกองทุน :

ISIN code :
Bloomberg code :

ชื่อกองทุน :

ISIN code :
Bloomberg code :

LU0607514808
IJEACAJ LX

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ
NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุน
จากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใช
ระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของ
มูลคาการซื้อหลักทรัพยกบั ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
เดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูงบงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอ ยครั้งของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยท่สี ูง จึงตอง
พิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา
Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวา
จะเปนกองทุนที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวาเนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวา
ดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอย
กวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพย
ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีช้วี ัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและ
เงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนาหนักของ Yield to Maturity
ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
โทรศัพท 02-286-3484 www.lhfund.co.th
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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