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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปด แอล เอช ยุโรป
LH EUROPE FUND (LHEUROPE)
(ชนิดสะสมมูลคา : LHEUROPE-A)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Pan European Small Cap
Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
กองทุนหลักมีจุดมุง หมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณกองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมใน
ยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวในการ
ปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรือ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย (กอง1) หรื อ ทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร างพื้ นฐาน (infra) ซึ่ งอยูภายใตก ารจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสั ดส ว น
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ต ลาด โดยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.invesco.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช ยุโรป มีกลยุทธการลงทุนเพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดสะสมมูลคา (LHEUROPE-A) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตาง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return)
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินยูโร (EUR) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ













ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวม
ที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการ
ลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได
กองทุ นอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน รวมอื่นภายใต การจั ดการเดียวกัน ในสัดส วนไมเกิ น 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวใน
การปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials 30.00%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV

อื่นๆ 59.83%

Materials,
8.00%

Health Care,
5.80%

Utilities, 4.60%

Consumer
Staples, 3.20%

Financials, 11.40%
Others, 2.40%
Consumer
Discretionary, 16.90%

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity
Fund 40.17%
หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

Cash, -1.00%
Industrials,
30.00%

Information Technology,
18.80%

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

-

40.17

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/64

-

30.32

อื่นๆ

-

29.51

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.0000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.0700

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.0000
หมายเหตุ:

การจัดการ

0.02140
ผูดูแลผลประโยชน

1.46697

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.50
ยกเวน

2.50

1.50

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสบั เปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คา ธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Annual management fee
Ongoing Charges

อัตรา
1.00%
1.47%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. LHEUROPE-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ 0.00%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

0.30 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กองทุน

LHEUROPE-A

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.27
1.97

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.05

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

European Equity
3 เดือน 6 เดือน

4.29
3.11
1.86
1.17
0.16
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

13.26
12.02
9.67
8.25
3.08

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

54.43
45.42
41.94
39.16
33.27

20.72
16.00
12.54
10.48
7.74

5 ป

10 ป

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

10 ป

14.84
12.98
9.73
8.39
5.99

7.62
7.39
7.11
6.82
6.59

9.60
11.69
13.22
15.61
18.60

12.43
13.23
14.24
15.24
16.04

10.73
12.13
13.60
14.71
16.24

11.59
12.59
13.96
15.30
15.86

14.21
16.47
17.52
19.75
25.86

12.60
13.92
15.14
16.82
18.42

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
28 ตุลาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
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website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสญ
ั ญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผถู ือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
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▪ ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของมู ล ค า หน วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มู ล ค า ของหลั กทรั พย ที่ กองทุ น รวมลงทุ น จะ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มภี าระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสนิ ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึ งถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เปนสํ าคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอย างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผถู ือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้ น โดยคํ านวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรั พย สินที่ ก องทุ นรวมลงทุ นในรอบระยะเวลาผา นมาย อนหลัง 1 ป หารด วยมู ล คา ทรัพย สินสุ ทธิ เฉลี่ ยของกองทุ น รวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วันที่จัดตั้งกอง

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
วันที่ 2 มกราคม 2534

วันที่จัดตั้งชนิดหนวยลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุน

วันที่ 9 สิงหาคม 2542
กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีป
ยุโรป

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
กองทุนหลักมีจุดมุงหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณ
กองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ในเวลาที่
เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending
transactions)
กองทุนอาจใหยืมหลักทรัพยรอยละ 20 และสูงสุดไมเกินรอยละ 29 ของ NAV

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Website: www.invescomanagementcompany.lu

สกุลเงิน

สกุลเงินยูโร (EUR)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 1.00 ตอป

Ongoing Charges
ISIN

รอยละ 1.47 ตอป
LU0100598019

Bloomberg Ticker

INVPECI LX

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผอู ื่นสําคัญผิด
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ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช ยุโรป
LH EUROPE FUND (LHEUROPE)
(ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา : LHEUROPE-ASSF)
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Pan European Small Cap
Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
กองทุนหลักมีจุดมุง หมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณกองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมใน
ยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวในการ
ปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรือ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย (กอง1) หรื อ ทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร างพื้ นฐาน (infra) ซึ่ งอยูภายใตก ารจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสั ดส ว น
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ต ลาด โดยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.invesco.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช ยุโรป มีกลยุทธการลงทุนเพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

LHEUROPE-ASSF: หนา 2 / 13

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลคา (LHEUROPE-ASSF) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผูลงทุน
รับรายไดจากสวนตางจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) รวมถึงไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินยูโร (EUR) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ


















ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตองคืนสิทธิประโยชน ทางภาษีที่เคยไดรับภายในกํ าหนดเวลา มิ ฉะนั้นจะตองชํ าระเงินเพิ่ มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร
ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป ชนิดเพื่อการออม ไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปน
ประกัน
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะ
กับผูลงทุนที่ตอ งการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อ
มีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึง
ประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่ ง
ดังกลาวได
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการ
เดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ในการปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials 30.00%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV

อื่นๆ 59.83%

Materials,
8.00%

Health Care,
5.80%

Utilities, 4.60%

Consumer
Staples, 3.20%

Financials, 11.40%
Others, 2.40%
Consumer
Discretionary, 16.90%

หนวยลงทุน Invesco Pan European
Small Cap Equity Fund 40.17%

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

Cash, -1.00%
Industrials,
30.00%

Information Technology,
18.80%

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

-

40.17

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/64

-

30.32

อื่นๆ

-

29.51

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.0000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.0700

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.0000
หมายเหตุ:

การจัดการ

0.02140
ผูดูแลผลประโยชน

1.46697

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50

ยกเวน

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสบั เปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คา ธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Annual management fee
Ongoing Charges

อัตรา
1.00%
1.47%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

LHEUROPE-ASSF: หนา 7 / 13

ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. LHEUROPE-ASSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คื0อ.00%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

0.30 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กองทุน

LHEUROPE-ASSF

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.27
1.97

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.05

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

European Equity
3 เดือน 6 เดือน

4.29
3.11
1.86
1.17
0.16
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

13.26
12.02
9.67
8.25
3.08

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

54.43
45.42
41.94
39.16
33.27

20.72
16.00
12.54
10.48
7.74

5 ป

10 ป

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

10 ป

14.84
12.98
9.73
8.39
5.99

7.62
7.39
7.11
6.82
6.59

9.60
11.69
13.22
15.61
18.60

12.43
13.23
14.24
15.24
16.04

10.73
12.13
13.60
14.71
16.24

11.59
12.59
13.96
15.30
15.86

14.21
16.47
17.52
19.75
25.86

12.60
13.92
15.14
16.82
18.42

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
28 ตุลาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไมกําหนด
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไมกําหนด
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
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website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสญ
ั ญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผถู ือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
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▪ ความเสี่ ยงจากความผั นผวนของมู ล ค า หน วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มู ล ค า ของหลั กทรั พย ที่ กองทุ น รวมลงทุ น จะ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มภี าระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสนิ ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึ งถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เปนสํ าคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอย างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผถู ือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้ น โดยคํ านวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรั พย สินที่ ก องทุ นรวมลงทุ นในรอบระยะเวลาผา นมาย อนหลัง 1 ป หารด วยมู ล คา ทรัพย สินสุ ทธิ เฉลี่ ยของกองทุ น รวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV
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ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วันที่จัดตั้งกอง

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
วันที่ 2 มกราคม 2534

วันที่จัดตั้งชนิดหนวยลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุน

วันที่ 9 สิงหาคม 2542
กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีป
ยุโรป

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
กองทุนหลักมีจุดมุงหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณ
กองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ในเวลาที่
เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending
transactions)
กองทุนอาจใหยืมหลักทรัพยรอยละ 20 และสูงสุดไมเกินรอยละ 29 ของ NAV

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Website: www.invescomanagementcompany.lu

สกุลเงิน

สกุลเงินยูโร (EUR)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 1.00 ตอป

Ongoing Charges
ISIN

รอยละ 1.47 ตอป
LU0100598019

Bloomberg Ticker

INVPECI LX

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผอู ื่นสําคัญผิด
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ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปด แอล เอช ยุโรป
LH EUROPE FUND (LHEUROPE)
(ชนิดจายเงินปนผล : LHEUROPE-D)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

LHEUROPE-D: หนา 1 / 13

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Pan European Small Cap
Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
กองทุนหลักมีจุดมุง หมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณกองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมใน
ยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวในการ
ปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรือ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย (กอง1) หรื อ ทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร างพื้ นฐาน (infra) ซึ่ งอยูภายใตก ารจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสั ดส ว น
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ต ลาด โดยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.invesco.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช ยุโรป มีกลยุทธการลงทุนเพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดจายเงินปนผล (LHEUROPE-D) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทนิติบคุ คล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายได
สม่ําเสมอจากเงินปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินยูโร (EUR) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ













ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวม
ที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการ
ลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได
กองทุ นอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน รวมอื่นภายใต การจั ดการเดียวกัน ในสัดส วนไมเกิ น 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวใน
การปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials 30.00%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV

อื่นๆ 59.83%

Materials,
8.00%

Health Care,
5.80%

Utilities, 4.60%

Consumer
Staples, 3.20%

Financials, 11.40%
Others, 2.40%
Consumer
Discretionary, 16.90%

หนวยลงทุน Invesco Pan European
Small Cap Equity Fund 40.17%
หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

Cash, -1.00%
Industrials,
30.00%

Information Technology,
18.80%

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

-

40.17

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/64

-

30.32

อื่นๆ

-

29.51

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.0000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.0700

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.0000
หมายเหตุ:

การจัดการ

0.02140
ผูดูแลผลประโยชน

1.46697

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
1.50
ยกเวน

2.50

1.50

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสบั เปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คา ธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Annual management fee
Ongoing Charges

อัตรา
1.00%
1.47%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. LHEUROPE-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ 0.00%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

0.30 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กองทุน

LHEUROPE-D

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.27
1.97

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.05

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

European Equity
3 เดือน 6 เดือน

4.29
3.11
1.86
1.17
0.16
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

13.26
12.02
9.67
8.25
3.08

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

54.43
45.42
41.94
39.16
33.27

20.72
16.00
12.54
10.48
7.74

5 ป

10 ป

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

10 ป

14.84
12.98
9.73
8.39
5.99

7.62
7.39
7.11
6.82
6.59

9.60
11.69
13.22
15.61
18.60

12.43
13.23
14.24
15.24
16.04

10.73
12.13
13.60
14.71
16.24

11.59
12.59
13.96
15.30
15.86

14.21
16.47
17.52
19.75
25.86

12.60
13.92
15.14
16.82
18.42

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

มี จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
28 ตุลาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
1,000 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
100 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสญ
ั ญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
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▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผูถือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนของมู ล คา หน ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่ มู ล ค า ของหลั กทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มภี าระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ํ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหน วยลงทุนเปนสํ าคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน วยลงทุนทราบล วงหนาอย างชั ดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้น ต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผถู ือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคา
การขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผา นมายอนหลัง 1 ป หารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
เดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วันที่จัดตั้งกอง

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
วันที่ 2 มกราคม 2534

วันที่จัดตั้งชนิดหนวยลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุน

วันที่ 9 สิงหาคม 2542
กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีป
ยุโรป

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
กองทุนหลักมีจุดมุงหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณ
กองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ในเวลาที่
เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending
transactions)
กองทุนอาจใหยืมหลักทรัพยรอยละ 20 และสูงสุดไมเกินรอยละ 29 ของ NAV

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Website: www.invescomanagementcompany.lu

สกุลเงิน

สกุลเงินยูโร (EUR)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 1.00 ตอป

Ongoing Charges
ISIN

รอยละ 1.47 ตอป
LU0100598019

Bloomberg Ticker

INVPECI LX

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผอู ื่นสําคัญผิด
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ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปด แอล เอช ยุโรป
LH EUROPE FUND (LHEUROPE)
(ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล : LHEUROPE-DSSF)
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Pan European Small Cap
Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
กองทุนหลักมีจุดมุง หมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณกองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมใน
ยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวในการ
ปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรือ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย (กอง1) หรื อ ทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร างพื้ นฐาน (infra) ซึ่ งอยูภายใตก ารจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสั ดส ว น
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ต ลาด โดยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.invesco.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช ยุโรป มีกลยุทธการลงทุนเพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดเพื่อการออมและจายเงินปนผล (LHEUROPE-DSSF) : เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปดโอกาสใหผู
ลงทุนรับรายไดสม่าํ เสมอจากเงินปนผล รวมถึงไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตามเกณฑ/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกําหนดและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินยูโร (EUR) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ


















ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากไมปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุน และ
จะตองคืนสิทธิประโยชน ทางภาษีที่เคยไดรับภายในกํ าหนดเวลา มิ ฉะนั้นจะตองชํ าระเงินเพิ่ มและเบี้ยปรับตามประมวล
รัษฎากร
ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป ชนิดเพื่อการออม ไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไปเปน
ประกัน
ผูลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะ
กับผูลงทุนที่ตอ งการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อ
มีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึง
ประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุน
รวมที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนใน
หลักทรัพยอางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ หยุดรับคําสั่ ง
ดังกลาวได
กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการเดียวกัน ในสัดสวนไมเกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการ
เดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ในการปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials 30.00%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV

อื่นๆ 59.83%

Materials,
8.00%

Health Care,
5.80%

Utilities, 4.60%

Consumer
Staples, 3.20%

Financials, 11.40%
Others, 2.40%
Consumer
Discretionary, 16.90%

หนวยลงทุน Invesco Pan European
Small Cap Equity Fund 40.17%

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

Cash, -1.00%
Industrials,
30.00%

Information Technology,
18.80%

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

-

40.17

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/64

-

30.32

อื่นๆ

-

29.51

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.0000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.0700

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.0000
หมายเหตุ:

การจัดการ

0.02140
ผูดูแลผลประโยชน

1.46697

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50

ยกเวน

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสบั เปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คา ธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Annual management fee
Ongoing Charges

อัตรา
1.00%
1.47%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. LHEUROPE-DSSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คื0อ.00%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

0.30 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กองทุน

LHEUROPE-DSSF

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.27
1.97

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.05

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

European Equity
3 เดือน 6 เดือน

4.29
3.11
1.86
1.17
0.16
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

13.26
12.02
9.67
8.25
3.08

ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

54.43
45.42
41.94
39.16
33.27

20.72
16.00
12.54
10.48
7.74

5 ป

10 ป

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

10 ป

14.84
12.98
9.73
8.39
5.99

7.62
7.39
7.11
6.82
6.59

9.60
11.69
13.22
15.61
18.60

12.43
13.23
14.24
15.24
16.04

10.73
12.13
13.60
14.71
16.24

11.59
12.59
13.96
15.30
15.86

14.21
16.47
17.52
19.75
25.86

12.60
13.92
15.14
16.82
18.42

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ประวัติการจายเงินปนผล

มี จายไมเกินปละ 12 ครั้ง
วันที่จายเงินปนผล

ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
28 ตุลาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
ไมกําหนด
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
ไมกําหนด
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน: ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสญ
ั ญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการ
หรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผถู ือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
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▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ ยงจากความผั น ผวนของมู ล คา หน ว ยลงทุ น (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่ มู ล ค า ของหลั กทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มภี าระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบั ฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสดั สวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจดั การกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ํ าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหน วยลงทุนเปนสํ าคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหน วยลงทุนทราบล วงหนาอย างชั ดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้น ต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
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อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนได ดียิ่งขึ้น โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคา การขายทรั พยสินที่ กองทุ นรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ านมาย อนหลัง 1 ป หารดว ยมูล คา ทรั พยสิน สุท ธิ เฉลี่ ย ของกองทุน รวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วันที่จัดตั้งกอง

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
วันที่ 2 มกราคม 2534

วันที่จัดตั้งชนิดหนวยลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุน

วันที่ 9 สิงหาคม 2542
กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีป
ยุโรป

กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
กองทุนหลักมีจุดมุงหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณ
กองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ในเวลาที่
เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending
transactions)
กองทุ
นอาจใหยืมหลักทรัพยรอยละ 20 และสูงสุดไมเกินรอยละ 29 ของ NAV

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Website: www.invescomanagementcompany.lu

สกุลเงิน

สกุลเงินยูโร (EUR)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 1.00 ตอป

Ongoing Charges
ISIN

รอยละ 1.47 ตอป
LU0100598019

Bloomberg Ticker

INVPECI LX

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผอู ื่นสําคัญผิด
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ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน
แลนด แอนด เฮาส จํากัด
การเขารวมการตอตานทุจริต:
ไดรับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption "CAC") ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปด แอล เอช ยุโรป
LH EUROPE FUND (LHEUROPE)
(ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส : LHEUROPE-E)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินทีล่ งทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทวีปยุโรป โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปด แอล เอช ยุโรป จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco Pan European Small Cap
Equity Fund Class C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินยูโร (EUR) ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco Management S.A.
กองทุนหลักมีจุดมุง หมายเพื่อใหเงินทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณกองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมใน
ยุโรปตะวันออกในเวลาที่เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) เพื่อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient
Portfolio Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging)
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุนเกิน
กวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวในการ
ปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio
management) และ/หรือ เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลย
พินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ/หรือ ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
กองทุ น อาจลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมหรือ กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย (กอง1) หรื อ ทรั สต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสั งหาริ มทรัพ ย (REITs) หรือ กองทุ นรวมโครงสร างพื้ นฐาน (infra) ซึ่ งอยูภายใตก ารจัดการของบริ ษัทจัด การ ในสั ดส ว น
ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund
of Funds) หรือกองทุนรวมที่มกี ารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศ หรือสามารถกลับมาเปนกองทุน
รวมฟดเดอร (Feeder Fund) ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลย
พิ นิ จ ของผู จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ต ลาด โดยเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และเว็บไซตของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คุณสามารถดูขอมูลขอมูลกองทุนหลักไดที่ Website : www.invesco.com
กลยุทธการบริหารกองทุน :
กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุน เพื่อมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปด แอล
เอช ยุโรป มีกลยุทธการลงทุนเพื่อมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส (LHEUROPE-E) : เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ทํารายการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของบริษทั
จัดการ รวมถึงกลุมผูลงทุนอื่นที่บริษทั จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
▪ ผูที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนีท้ ั่วไป
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
ดวยสกุลเงินยูโร (EUR) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวม และ/หรือ กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุน และทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนีไ้ มเหมาะกับใคร
▪ ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ
▪ ผูลงทุนที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศได อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น ความผันผวน
ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เปนตน

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ













ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนลาชา
กวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึง
เหมาะกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุนทั่วไป ผูลงทุนจึงควรลงทุนใน
กองทุนนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณลงทุน วัตถุประสงค และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคลอง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือขอจํากัดของประเทศที่กองทุนเขาลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอมูลคาหนวยลงทุน และ/หรือสภาพ
คลอง
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวม
ที่ลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เนื่องจากใชเงินลงทุนในจํานวนที่นอยกวาจึงมีกาํ ไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพย
อางอิงโดยตรง ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการ
ลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งดังกลาว
ได
กองทุ นอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน รวมอื่นภายใต การจั ดการเดียวกัน ในสัดส วนไมเกิ น 20% ของ NAV ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถถอนหนวยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนหลักไถถอนหนวยลงทุน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักขอสงวนสิทธิ์ในการใชดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวใน
การปรับลดสัดสวนของแตละคําขอในวันแรกที่มีการซื้อขายนั้นเหลือไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Industrials 30.00%

* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
% ของ NAV

อื่นๆ 59.83%

Materials,
8.00%

Health Care,
5.80%

Utilities, 4.60%

Consumer
Staples, 3.20%

Financials, 11.40%
Others, 2.40%
Consumer
Discretionary, 16.90%

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small
Cap Equity Fund 40.17%

หมายเหตุ:

ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
หลักทรัพย

Cash, -1.00%
Industrials,
30.00%

Information Technology,
18.80%

หมายเหตุ :

Factsheet กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class C-Acc Shares

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com

อันดับความนาเชื่อถือ/
สถาบันที่จัดอันดับ

% ของ
NAV

หนวยลงทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

-

40.17

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 38/91/64

-

30.32

อื่นๆ

-

29.51

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.lhfund.co.th
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ NAV

6.0000

สูงสุดไมเกิน, 5.00

5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

สูงสุดไมเกิน, 2.50
สูงสุดไมเกิน, 1.00

1.0700

สูงสุดไมเกิน, 0.10

0.0000
หมายเหตุ:

การจัดการ

0.02140
ผูดูแลผลประโยชน

1.46697

สูงสุดไมเกิน, 1.40

0.37557

ตามจายจริง

นายทะเบียน

คาใชจายอื่นๆ

รวมคาใชจา ย

1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3) สามารถดูคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมยอนหลัง 3 ป เพิ่มเติมไดที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
* สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
สับเปลี่ยนเขา (Switching in Fee)
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
คาใชจายอื่น ๆ

สูงสุดไมเกิน
2.50
2.50

เก็บจริง
ยกเวน
ยกเวน

2.50

ยกเวน

2.50

ยกเวน
200 บาท/รายการ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง

หมายเหตุ:
1) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสบั เปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรี ยกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คา ธรรมเนียมการขาย และ/หรือ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ําซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด
เทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเพิ่มเติมอีก เปนตน

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

Annual management fee
Ongoing Charges

อัตรา
1.00%
1.47%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Website : www.invesco.com
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ผลการดําเนินงาน
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดสวน 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
2. LHEUROPE-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ 0.00%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ

0.30 % ตอป

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของสวนตางผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ
N/A % ตอป
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
ขอมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กองทุน

LHEUROPE-E

YTD

% ตามชวงเวลา
Percen
Percen
3 เดือน
6 เดือน
tile
tile

% ตอป
1 ป

Percen
tile

3 ป

Percen
tile

5 ป

Percen
Percen
ตั้งแตจัดตั้ง
10 ป
tile
tile

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

0.27
1.97

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.30

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.05

* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบนั ไดที่ www.lhfund.co.th

▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
Peer
Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

European Equity

3 เดือน 6 เดือน

4.29
3.11
1.86
1.17
0.16
* คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.aimc.or.th

13.26
12.02
9.67
8.25
3.08

ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

Return (%)
1 ป
3 ป

54.43
45.42
41.94
39.16
33.27

20.72
16.00
12.54
10.48
7.74

5 ป

10 ป

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

10 ป

14.84
12.98
9.73
8.39
5.99

7.62
7.39
7.11
6.82
6.59

9.60
11.69
13.22
15.61
18.60

12.43
13.23
14.24
15.24
16.04

10.73
12.13
13.60
14.71
16.24

11.59
12.59
13.96
15.30
15.86

14.21
16.47
17.52
19.75
25.86

12.60
13.92
15.14
16.82
18.42

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูขอมูลไดที่ "ขอมูลกองทุนหลัก" ในสวนทายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่ Website : www.invesco.com
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
มูลคาโครงการ
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไมมีการจายเงินปนผล
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
1,000 ลานบาท
28 ตุลาคม 2564
ไมกําหนด

การซื้อและการขายคืนหนวยลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการผานระบบ LHFUND ONLINE ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก:
500 บาท
▪ มูลคาขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:
500 บาท
การขายคืนหนวยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการผานระบบ LHFUND ONLINE ระหวางเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลคาขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการขายคืน:
ไมกําหนด
▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ํา:
100 บาท
▪ จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือขั้นต่ํา:
ไมกําหนด
หมายเหตุ :
การลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะลูกคาที่ทํารายการผานระบบ
LHFund Online เทานั้น
โดยจํากัดการลงทุนสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท ของมูลคาคงเหลือ
(Outstanding Balance)
ตัวอยางการทํารายการ
วันที่ 1 : นายมารวย ทํารายการซื้อหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผา นระบบ
LHFund Online มูลคา 1,800,000 บาท
วันที่ 2 : มูลคาหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น ทําใหมูลคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท
เป็ น 2,100,000 บาท กรณีนี นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิมในหน่วยลงทุน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนืองจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท
วันที่ 3 : นายมารวย ทํารายการขายคืนหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
LHFund Online มูลคา 1,000,000 บาท ทําใหมูลคาคงเหลือเทากับ 1,100,000 บาท
กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดชองทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมไดอีก
900,000 บาท
อยางไรก็ดี หากนายมารวยตองการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจาก
มูลคาสวนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหนวยลงทุนชนิดอื่น
เพิ่มเติมได โดยรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การสงคําสั่งขายคืนสามารถ
ทํารายการไดทุกชองทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุนชนิด
ชองทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
▪ ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน: ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ
ปจจุบันรับเงินคาขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการขายคืน (T+4)
(T = วันทําการซื้อขายของกองทุน)
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▪ วันที่คํานวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทําการซื้อขายของกองทุน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณนรี พฤกษยาภัย
คุณพีรวิชญ ลิ้มเดชาพันธ
คุณสร สุรสิทธิ์

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ขอบเขตหนาที่
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ
ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้,
กองทุนตางประเทศ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564
28 ตุลาคม 2564

N/A
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไมถึง 1 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่
จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงตั้งขึ้น (ถามี)

ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2286-3484
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไดที่ www.lhfund.co.th

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขาย
ของตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออกตราสารไมสามารถชําระ
คืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไมครบตามจํานวนที่ไดสญ
ั ญาไว โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาและฐานะการเงิน
ของผูออกตราสาร credit rating ของหุนกูระยะยาวมีความหมายโดยยอ ดังตอไปนี้
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ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
นาลงทุน

ระดับที่
ต่ํากวา
นาลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่ําที่สุดที่จะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือวามีความเสี่ยงต่ํามากที่จะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ยงต่ําที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ต่ํากวา
BBB

ต่ํากวา
BBB(tha)

ต่ํากวา
Baa

ต่ํากวา
BBB

ความเสี่ยงปานกลางที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด

▪ ความเสี่ย งจากการขาดสภาพคล องของตราสาร (Liquidity Risk) : คื อความเสี่ยงที่ เกิ ดจากการไมส ามารถขายตราสารได ในชวงเวลาที่
ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารตางประเทศ กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คาเงิน และนโยบายตางประเทศ โดยปจจัย
เหลานี้อาจมีผลกระทบตอราคาหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน
▪ ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารตางประเทศ จึงมี
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเขามาในประเทศได ซึ่ง
อาจสงผลใหกองทุนไมสามารถชําระเงินใหผถู ือหนวยลงทุนไดตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
▪ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา : คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทําการของ
ประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนอาจหยุดไมตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําใหกองทุนอาจไดรับชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนลาชา และสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน
ในประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivative) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําใหกองทุนเสียโอกาสในการไดรบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางตรงกันขามกับที่กองทุนคาดการณไว อยางไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
▪ ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของมูล ค า หน วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มู ล ค า ของหลั ก ทรั พ ย ที่ ก องทุน รวมลงทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยสูง
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวใน
ตราสารของผูออกตราสาร คูสญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรบั ฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการ
ดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
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▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศ
หนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุน
ดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคา
ของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมา
นอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน
ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
-ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
-ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึ งถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เปนสํ าคัญ โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอย างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผถู ือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
ขอมูลอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน และ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของผูจัดการกองทุนไดดียิ่งขึ้ น โดยคํ านวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของ
มูลคาการขายทรั พย สิน ที่ ก องทุ นรวมลงทุ น ในรอบระยะเวลาผา นมาย อนหลัง 1 ป หารด วยมู ล คา ทรัพย สิน สุ ทธิ เฉลี่ย ของกองทุ น รวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
PTR (%)

=

Min (ซื้อหุน , ขายหุน)
Avg. NAV

ขอมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน

วันที่จัดตั้งกอง
วันที่จัดตั้งชนิดหนวยลงทุน
วัตถุประสงคในการลงทุน

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหารและจัดการโดย Invesco
Management S.A.
วันที่ 2 มกราคม 2534
วันที่ 9 สิงหาคม 2542
กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares (“กองทุน”) มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาการเติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีป
ยุโรป
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กลยุทธการลงทุนที่สําคัญ

กองทุน Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C-Acc Shares
กองทุนหลักมีจุดมุงหมายเพื่อใหเงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเนนลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ของ NAV
ในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในทวีปยุโรปเปนหลัก บางสถานการณ
กองทุนอาจลงทุนใน หุนที่ฟนตัว, หุนควบรวมกิจการ หรือ หุนตลาดเกิดใหมในยุโรปตะวันออก ในเวลาที่
เหมาะสม โดยกองทุนมีเปาหมายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และ ปองกันความเสี่ยง (Hedging) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย (Securities lending
transactions)
กองทุนอาจใหยืมหลักทรัพยรอยละ 20 และสูงสุดไมเกินรอยละ 29 ของ NAV

บริษัทจัดการ

Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Website: www.invescomanagementcompany.lu

สกุลเงิน

สกุลเงินยูโร (EUR)

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการ

อายุกองทุน

ไมกําหนด

นโยบายการจายเงินปนผล
Management fee

ไมมี
รอยละ 1.00 ตอป

Ongoing Charges
ISIN

รอยละ 1.47 ตอป
LU0100598019

Bloomberg Ticker

INVPECI LX

แหลงขอมูลกองทุนหลัก

www.invesco.com

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก
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 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่ง
ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตอง
ของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผอู ื่นสําคัญผิด

LHEUROPE-E: หนา 14 / 14

