
ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

กองทุนเป/ด แอล เอช เจแปน - E
LH JAPAN - E Fund (LHJAP-E)

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมท่ีลงทุนในหน$วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต$างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด
การเข�าร$วมการต$อต�านทุจริต: 
ได�รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต�านการทุจริต (Thailand's 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") 
ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

▪ ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวน ของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจน
ต่ํากว:ามูลค:าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได�
▪ ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว:าการลงทุนในตราสาร
หนี้ท่ัวไป

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน:นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู:ครบ

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม:เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

ลงทุนในหน:วยลงทุนของกองทุนรวมต:างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉล่ียในรอบปPบัญชีไม:
น�อยกว:าร�อยละ 80 ของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity 
Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงการเพิ่มมูลค:าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัด
เปbนสกุลเงินเยน เน�นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต:าง ๆ ท่ีมีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส:วน
ใหญ:ในประเทศญี่ปุfน โดยตราสารทุนจะเปbนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ�นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the 
counter)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล:วงหน�า (Derivatives) เพื่อปhองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน
(Foreign Exchang Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุนในเนื้อหาส:วน "ข�อมูลกองทุนหลัก" ใน
ส:วนท�ายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนมุ:งหวังให�ผลตอบแทนจากการลงทุนเคล่ือนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต:างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเนื้อหาส:วน "ข�อมูลกองทุน
ต:างประเทศ" ในส:วนท�ายของเอกสารฉบับนี้

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปnจจัยความเส่ียงของกองทุนในส:วนท�ายของเอกสารฉบับนี้”
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

คําเตือนท่ีสําคัญ
กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส:วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุfน ดังนั้น ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอรSตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 

แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.lhfund.co.th

ป`จจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศญีปุ่fน 95.40%
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หมายเหตุ :  Factsheet Invesco Japanese Equity Advantage Fund 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 หรือดูข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี www.invesco.com

14.83

สถาบันท่ีจัดอันดับ

▪▪▪▪ ช่ือทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/

หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปbนปnจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน)

% ของ

AA+(FITCH) 4.50

-0.25

ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

-

หน$วยลงทุน COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC -

อ่ืนๆ -

NAV

80.92หน$วยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund

หมายเหตุ:

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปbนปnจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

หน$วยลงทุน INVESCO Japanese Equity 
Advantage Fund, 80.92%

อื่นๆ, 19.08%

% ของ NAV

Information 
Technology, 

19.10%

Industrials, 
18.00%

Communication 
Services, 16.20%

Consumer 
Discretionary, 12.50%

Health Care, 
12.50%

Materials, 
6.20%

Financials, 
5.70%

Consumer 
Staples, 5.30%

Cash, 4.60%
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แต:ต�องเสียค:าธรรมเนียม
การขาย (ถ�ามี)

แต:ต�องเสียค:าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ�ามี)

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

เก็บจริง

ค:าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)

1.61

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ

ค$าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
ค$าธรรมเนียม อัตราเก็บจริง

ค:าธรรมเนียมการจัดการ ไม:เกิน 0.75% ของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิ ต:อปP 

ค:าธรรมเนียมเกี่ยวตัวแทนขาย

ยกเว�น
ค:าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน:วยลงทุน

ยกเว�น    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee)

สูงสุดไม$เกินรายการ
ค:าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) 1.61

* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อป|ของ NAV)

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

1.00

200 บาท/รายการ

1.61

1.61

ค:าธรรมเนียมการโอนหน:วยลงทุน

ยกเว�น

ไม:เกิน 0.30% ของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิ ต:อปP

ค$าธรรมเนียม

1.6050

0.0321 0.2675
0.0150

1.9196
สูงสุดไม$เกิน, 2.68

สูงสุดไม$เกิน, 0.11 สูงสุดไม$เกิน, 0.27

สูงสุดไม$เกิน, 2.30

สูงสุดไม$เกิน, 5.35

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย

ค$า
ธร

รม
เน

ียม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
%

 ต
$อป

|ขอ
ง N

AV

หมายเหตุ: 
1)  ค:าธรรมเนียมดังกล:าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต:ละกลุ:มหรือแต:ละรายไม:เท:ากัน ข้ึนอยู:กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน:วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม:เรียกเก็บค:าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน:วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน:วยลงทุนระหว:างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต:จะมีการเรียกเก็บค:าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน:วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค:าธรรมเนียมดังกล:าวข�างต�นรวมภาษีมูลค:าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค:าธรรมเนียมดังกล:าวข�างต�นเปbนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค:าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค:าธรรมเนียมหรือค:าใช�จ:ายข�างต�นโดยไม:ถือว:าเปbนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม:เกินร�อยละ 5 
ของอัตราค:าธรรมเนียมหรือค:าใช�จ:าย ท้ังน้ี เปbนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑSท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค:าธรรมเนียมค:าใช�จ:ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม:เกินอัตราร�อยละ 5.35 ต:อปPของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค:าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปP เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส:วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค:าใช�จ:ายอ่ืน ๆ ระหว:างวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค:าธรรมเนียมและค:าใช�จ:ายต:าง ๆ ของกองทุนได�
ที่มา : www.invesco.com
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%  ต$อป|

ต$อป|

13.76
18.30

19.95  

16.59 19.95  25th Percentile

95th Percentile
27.10 19.1610.66

19.95  6.27 13.65

9.12 1.24
16.56

17.0017.07
0.32

21.23 19.9820.27

17.86
19.95  

25.04

29.19
19.95  

15.33

17.15

8. ผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข�อมูลได�ท่ี "ข�อมูลกองทุนหลัก" ในส$วนท�ายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูข�อมูล
เพิ่มเติมได�ท่ี www.invesco.com

3 ป|

23.13 16.27

3.67 3.99  
5.78 3.99  25.9915.76

18.9517.97

5 ป| 10 ป| 1 ป| 3 ป|

3.99  
3.99  

16.42
6.52

13.66

24.54

0.04

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

7. ผลการดําเนินงานย�อนหลังแบบป̀กหมุด ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

3 ป|
Percen

tile

5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ 

2. ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามป|ปฎิทิน)

1. ดัชนีช้ีวัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลัก”) 
ปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

LHJAP-E 10.52 75th N/A

Percen
tile

10 ป|

N/A 8.41

ต้ังแต$จัดต้ัง

N/A

Percen
tile

16.43 75th N/AN/A

6 เดือน
Percen

tile

16.21

6.87

5 ป| 10 ป|

N/A

50th N/A

Standard Deviation (%)
3 เดือน

N/A N/AN/A

ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

25th 18.10

N/A

25th N/A3.95

17.80 25th

1 ป|

8.32 5th 12.25 5th 23.42

Peer
Percentile

9.98
19.17

5th Percentile

Return (%)
3 เดือน 6 เดือน

75th Percentile

50th Percentile
14.33 19.96 13.32 5.36

ความผันผวนของเดัชนีช้ีวัด

6.97 9.63 -4.59 -4.80 -0.04 3.99  19.19

23.47 23.96 25th

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม Japan Equity 

22.94

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

Percen
tile

N/A12.068.12 5th

50th

5th

3. LHJAP-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ป| คือ 

16.84 24.08 7.14

กองทุน

6 เดือน

15.97 75th 6.87
16.8416.03 75th11.06

-35.72%

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity

ดัชนีช้ีวัด (Benchmark)

16.19N/A N/A

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.19

1 ป|

% ตามช$วงเวลา

N/A %

Percen
tile

% ต$อป|

YTD

5.82

5 ป|

75th 75th0.04 N/A

3 เดือน

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข�อมูลที่เป�นป`จจุบันได�ที่ www.lhfund.co.th

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th

23.20%

-19.01%

14.20%15.10%

-14.65%

12.06%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2560 2561 2562

%
 ต

$อป
|ขอ

ง 
NA

V

LHJAP-E Benchmark
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0.50

วันท่ีจดทะเบียน

การขายคืนหน$วยลงทุน
▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว:างเวลา 8.30 - 14.00 น.

10 สิงหาคม 2559
ไม:กําหนดอายุโครงการ

0.40 0.60

▪ มูลค:าขั้นตํ่าของการขายคืน: 5,000 บาท

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

N/A

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม:ถึง 1 ปP จะแสดงค:าท่ีเกิดขึ้นจริงในช:วงเวลาต้ังแต:
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

▪ จํานวนหน:วยลงทุนขั้นตํ่าของการขายคืน:   500 หน:วย
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:   100 บาท
▪ จํานวนหน:วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า:

คุณนพพล  นราศรี ผู�จัดการกองทุนต:างประเทศ 29 ตุลาคม 2563

  ไม:กําหนด

รายช่ือผู�จัดการกองทุน

มูลค$าโครงการ

0.20

▪ มูลค:าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังถัดไป:

คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต:างประเทศ

4 ตุลาคม 2561

ธนาคารไทยพาณิชยS จํากัด (มหาชน)     

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนช่ือ - นามสกุล

อัตราหน:วยละ (บาท) 0.30

31 ส.ค.

ผู�ดูแลผลประโยชน(
อัตราหน:วยละ (บาท)

0.20
25 ส.ค.

ปP 2559 25 พ.ย. 27 ธ.ค.
0.20 0.60

ปP 2561

นโยบายการจ$ายเงินป̀นผล

อัตราหน:วยละ (บาท)

0.25

30 ต.ค.

4 ม.ค.

ประวัติการจ$ายเงินป̀นผล

0.15

มี : ไม:เกินปPละ 12 ครั้ง

31 ต.ค.

2,000 ล�านบาท

ป`จจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+5)
▪ ระยะเวลาการรับเงินค:าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต:วันถัดจากวันคํานวณ NAV

(T* = วันทําการซื้อขายของกองทุน)

การซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน

5,000 บาท▪ มูลค:าขั้นตํ่าของการซื้อคร้ังแรก:

คุณสามารถตรวจสอบมูลค:าทรัพยSสินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว:างเวลา 8.30 - 14.00 น.

ขอบเขตหน�าท่ี

ปP 2563

5,000 บาท

การซื้อหน$วยลงทุน

อัตราหน:วยละ (บาท)

ปP 2560 27 ม.ค. 28 เม.ย. 30 มิ.ย.

ข�อมูลอ่ืนๆ
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บริษัทหลักทรัพยS แลนดS แอนดS เฮ�าสS จํากัด (มหาชน)

Morningstar Rating Overall

ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

www.morningstarthailand.com

Morningstar Category Thailand Fund Japan Equity

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

website : www.lhfund.co.th

ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก:อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนS

ท่ีอยู:: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสS สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�

ธนาคารแลนดS แอนดS เฮ�าสS จํากัด (มหาชน)

email : Marketing@lhfund.co.th

        แขวงทุ:งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120ร�องเรียน

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด
รับหนังสือช้ีชวน

หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน:วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต:งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

ติดต$อสอบถาม

ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

โทรศัพทS : 0-2286-3484 

คําอธิบายเพิ่มเติม

ป̀จจัยความเส่ียงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต:อ
ราคาซื้อขายของตราสา
▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม:
สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม:ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ:าน
มาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย:อ ดังต:อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทน
โดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู:กับปnจจัยต:าง ๆ เช:น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค:าเงิน ปnจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปbนต�น ซึ่งส:งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับที่ 
น:าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดท่ีจะไม:สามารถ
ชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว:ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม:
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไม:สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม:สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

ระดับที่ 
ต่ํากว:า 

น:าลงทุน 

ต่ํากว:า 
BBB 

ต่ํากว:า 
BBB(tha) 

ต่ํากว:า 
Baa 

ต่ํากว:า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม:สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 
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▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม:สามารถขายตราสารได�ในช:วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม:ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�
▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต:างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช:น การเปล่ียนแปลงของปnจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค:าเงิน และนโยบาย
ต:างประเทศ โดยปnจจัยเหล:าน้ีอาจมีผลกระทบต:อราคาหน:วยลงทุน หรือหลักทรัพยSท่ีกองทุนลงทุน
▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสาร
ต:างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต:างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต:างประเทศ และการนําเงินลงทุน
กลับเข�ามาในประเทศได� ซึ่งอาจส:งผลให�กองทุนไม:สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน:วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด
▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค:าขายคืนหน:วยลงทุนจากกองทุนรวมต:างประเทศล:าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม:ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับ
ชําระเงินค:าขายคืนหน:วยลงทุนจากกองทุนรวมต:างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล:าช�า และส:งผลกระทบต:อการชําระเงินค:าขายคืนหน:วยลงทุน
ให�กับผู�ถือหน:วยลงทุนในประเทศ
▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต:างประเทศ ซึ่งต�องลงทุนเปbนสกุลเงิน
ต:างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําให�ตอบแทนท่ี
ได�รับมีความผันผวนตาม
▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล$วงหน�า (Derivative) เพื่อป�องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซื้อขายล:วงหน�า (Derivative) เพ่ือ
ปhองกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณSไว� อย:างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู:สัญญาไม:ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล:าว

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส:วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยSสินของกองทุน 
และสะท�อนกลยุทธSการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค:าท่ีตํ่ากว:าระหว:างผลรวมของมูลค:าการซื้อทรัพยSสินกับ
ผลรวมของมูลค:าการขายทรัพยSสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ:านมาย�อนหลัง 1 ปP หารด�วยมูลค:าทรัพยSสินสุทธิเฉล่ียของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                          Avg. NAV
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ข�อมูลกองทุนหลัก

▪ ช่ือกองทุน: กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares  จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรSก 
(Luxembourg) ภายใต�กฎหมายของประเทศลักเซมเบิรSกและ SICAV ซึ่งอยู:ภายใต�หลักเกณฑSของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดต้ังและจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco 
Advisers, Inc.
▪ นโยบายการลงทุน: กองทุนแสวงการเพ่ิมมูลค:าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเปbนสกุลเงินเยน เน�นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ต:าง ๆ ท่ีมีภูมิลําเนาหรือดําเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส:วนใหญ:ในประเทศญ่ีปุfน โดยตราสารทุนจะเปbนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ�น
หรือตลาดซื้อขายโดยตรง(over the counter) กองทุนจะลงทุนในบริษัทต:าง ๆ ท่ีสามารถใช�ประโยชนSจากทรัพยSสินท่ีจับต�องได� หรือใช�
ประโยชนSจากสินทรัพยSท่ีไม:มีตัวตนของบริษัท (ตัวอย:างเช:น แต:ไม:จํากัดเฉพาะ มูลค:าตราสินค�า การพัฒนาทางเทคนิค หรือฐานลูกค�าท่ี
แข็งแกร:ง) กองทุนอาจยังลงทุนในตราสารหน้ีท่ีแปลงสภาพเปbนหุ�นสามัญและหุ�นอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับเคร่ืองมือทางการเงินต:าง ๆ บน
พ้ืนฐานการสนับสนุน
กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล:วงหน�า (Derivative) 
เพ่ือปhองกันความเส่ียงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)

▪ บริษัทจัดการ: Invesco Management S.A. ซึ่งอยู:ภายใต�เกณฑS UCITS

▪ ผู�จัดการการลงทุน: Invesco Advisers, Inc.

▪ Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited

▪ สกุลเงินของกองทุน: เยน (JPY)

▪ วันท่ีจัดต้ัง: 30 กันยายน 2554
▪ อายุกองทุน: ไม:กําหนด

▪ นโยบายการจ:ายเงินปnนผล: ไม:มี

▪ ค$าธรรมเนียม:

- ค:าธรรมเนียมการจัดการ : ไม:เกิน 0.75% ของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิ ต:อปP 

- ค:าธรรมเนียมเกี่ยวตัวแทนขาย : ไม:เกิน 0.30% ของมูลค:าทรัพยSสินสุทธิ ต:อปP

▪ ดัชนีอ�างอิง: TOPIX Index-TR

▪ ISIN Codes: LU0607514808

▪ แหล$งข�อมูลกองทุนหลัก: www.invesco.com
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก

� การลงทุนในหน:วยลงทุนไม:ใช:การฝากเงิน รวมท้ังไม:ได�อยู:ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทุนซึ่งผู�ลงทุนอาจไม:ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู:ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร:างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน:วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปbนการแสดงว:าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน:วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัท
จัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส:วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 แล�วด�วยความระมัดระวังใน
ฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว:าข�อมูลดังกล:าวถูกต�องไม:เปbนเท็จ และไม:ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

ข�อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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*Source: © 2020 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 October 2020
unless otherwise stated. The figures do not reflect the entry charge payable by individual investors. All performance data on this factsheet is in the currency of the
share class. Reference Benchmark Source: RIMES.  
Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. Not for further distribution.

Summary of fund objective
The investment objective of the Fund is to
seek long term capital appreciation,
measured in Yen, through investment
primarily in the equity securities of
companies domiciled in or exercising the
predominant part of their economic
activity in Japan and which are listed on
any exchanges or over the counter
markets. The Fund will invest in companies
who make advantageous use not only of
their capital but also of their intangible
assets (for example, but not limited to,
brand values, technical development or
strong customer base). The Fund may also
invest, on an ancillary basis, in debt
securities convertible into common shares
and other equity linked instruments. For
the full objectives and investment policy
please consult the current prospectus.

Key facts

Tadao Minaguchi
Tokyo
Managed fund since
May 2006

Share class launch
30 September 2011
Original fund launch 1

31 May 2006
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
JPY
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 253.74 bn 
Reference Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IJEACAJ LX
ISIN code
LU0607514808
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar RatingTM

AAAAA

Quarterly fund commentary
Although the resignation of Japan’s longest-serving Prime Minister Shinzo Abe was sudden,
Yoshihide Suga, Abe’s right-hand man, took office soon after, pledging to uphold Abe’s bold
monetary and fiscal policies as well as the structural reform agenda. As expectations for pro-
growth policies increased and COVID-19 new cases stabilized, Japan’s equity market
continued to advance. Meanwhile, the fund remained focused on bottom-up fundamentals.
We took some profits from two online video games developers and an internet medical
services provider. In turn, we introduced a baby-care product manufacturer which is
expanding its brand in Asia and increased our exposure to Japan’s largest used car auction
operator. Finally, we capitalized on share price weakness by adding to our position in an
independent financial services company. Japan has achieved relative success in controlling
COVID-19. Although business sentiment remains subdued, business activity is getting back
to normal. Pent-up demand and the largest-ever stimulus package should reboot economic
and corporate earnings growth, in our view. Meanwhile, we continue to expect corporate
governance reform to progress and companies to improve capital efficiency and profitability.
As a bottom-up stock picker, the fund continues to focus on high-quality companies with
robust cashflows underpinned by strong intangible values such as brand, technology and
customer loyalty.

Indexed performance*
Fund Benchmark
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The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the
last day of the last indicated month.

Cumulative performance*
in % YTD 1 month 1 year 3 years 5 years

Fund -2.34 -4.02 2.18 7.47 34.56

Benchmark -6.48 -2.84 -3.31 -5.04 11.62

Calendar year performance*
in % 2015 2016 2017 2018 2019

Fund 10.46 2.75 26.39 -11.03 18.56

Benchmark 11.73 -0.02 21.84 -16.26 17.67

Standardised rolling 12 month performance*
31.10.15 31.10.16 31.10.17 31.10.18 31.10.19

in % 31.10.16 31.10.17 31.10.18 31.10.19 31.10.20

Fund -2.89 28.94 -0.16 5.34 2.18

Benchmark -8.90 29.02 -5.09 3.48 -3.31
Past performance is not a guide to future returns. The performance shown does not take account of
the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.
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Source: *Invesco. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. **Morningstar.  
Confidential: This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. Not for further distribution.

Top 10 holdings* (total holdings: 43)

Holding Sector %

TOTO Industrials 5.2

Trend Micro Information Technology 4.9

Koei Tecmo Communication Services 4.7

Shin-Etsu Chemical Materials 4.4

Square Enix Communication Services 4.3

Ito En Consumer Staples 4.2

Hoya Health Care 4.2

Dentsu Communication Services 4.1

Keyence Information Technology 3.8

Tsumura Health Care 3.4

Geographical weightings of the fund in %*

 Japan
 Cash

Sector weightings of the fund in %*

 Information Technology
 Industrials
 Communication Services
 Consumer Discretionary
 Health Care
 Materials
 Financials
 Consumer Staples
 Cash

NAV and fees 
Current NAV
JPY 5,540.00 
12 month price high
JPY 5,880.00 (29/09/2020)
12 month price low
JPY 3,902.00 (16/03/2020)
Minimum investment 2

JPY 80,000,000
Entry charge 
Up to 5.00%
Annual management fee
0.75%
Ongoing charges 3

0.94%

Geographical weightings*
in %

Japan 95.4

Cash 4.6

Sector weightings*
in %

Information Technology 19.1

Industrials 18.0

Communication Services 16.2

Consumer Discretionary 12.5

Health Care 12.5

Materials 6.2

Financials 5.7

Consumer Staples 5.3

Cash 4.6

Financial characteristics*

Average weighted market capitalisation JPY 1.82 tn

Median market capitalisation JPY 598.31 bn

3 year characteristics**
Volatility 16.68
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Risk Warnings

The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not
get back the full amount invested. The fund invests in a limited number of holdings and is less diversified. This may result in large
fluctuations in the value of the fund.

Important Information

1The Original Fund Launch date shown herein is different from the fund launch date shown in the KIID, as it indicates the launch
date of a previous fund that was merged into the fund shown and therefore the track record starts with this previous fund.
2The minimum investment amounts are: USD 1,000,000 / EUR 800,000 / GBP 600,000 / CHF 1,000,000 / SEK 7,000,000.
Please contact us or refer to the most up to date Prospectus for details of minimum investment amounts in other currencies.
3The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending February 2020. This figure may vary from year to year. It
excludes portfolio transaction costs except in the case of an entry or exit charge paid by the Fund when buying or selling
shares/units in another fund.

Previous Benchmark: TOPIX (Total Return) up to 30 June 2020. Past performance is not a guide to future returns. Where individuals or
the business have expressed opinions, they are based on current market conditions, they may differ from those of other investment
professionals and are subject to change without notice and are not to be construed as investment advice. This marketing document is not
an invitation to subscribe for shares in the fund and is by way of information only, it should not be considered financial advice. This does
not constitute an offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such an offer is not authorised or to any person to whom it is
unlawful to make such an offer or solicitation. Persons interested in acquiring the fund should inform themselves as to (i) the legal
requirements in the countries of their nationality, residence, ordinary residence or domicile; (ii) any foreign exchange controls and (iii) any
relevant tax consequences. As with all investments, there are associated risks. This document is by way of information only. Asset
management services are provided by Invesco in accordance with appropriate local legislation and regulations. The fund is available only in
jurisdictions where its promotion and sale is permitted. Not all share classes of this fund may be available for public sale in all jurisdictions
and not all share classes are the same nor do they necessarily suit every investor. Fee structure and minimum investment levels may vary
dependent on share class chosen. Please check the most recent version of the fund prospectus in relation to the criteria for the individual
share classes and contact your local Invesco office for full details of the fund registration status in your jurisdiction. Forecasts are not
reliable indicators of future performance. For more information on our funds, please refer to the most up to date relevant fund and share
class-specific Key Investor Information Documents, the latest Annual or Interim Reports and the latest Prospectus, and constituent
documents. This information is available in English using the contact details of the issuer and is without charge. Further information on our
products is available using the contact details shown.
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Important Information

All data is as of the date of this document and sourced from Invesco unless otherwise stated. Portfolio weightings and allocations are
subject to change.

This document is intended to be used only by the eligible persons to whom Invesco has directly provided. It is for discussion and illustrative
purposes only. It should not be distributed to or relied upon by members of the public or retail investors. Circulation, disclosure, or
dissemination of all or any part of this document to any unauthorized person is prohibited.

The fund(s) or the investment strategy(ies) mentioned in this document is available only in jurisdictions where its promotion and sales are
permitted under applicable law and regulations. It does not constitute an offer to public, whether by sale or subscription. Persons into
whose possession this document may come are required to inform themselves about and to comply with any relevant restrictions. This
does not constitute an offer or solicitation to buy or sell any securities, investment advisory services or to adopt any investment strategy
by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorised or lawful.

Where Invesco has expressed views and opinions, these are based on current market conditions and subject to change without notice. The
value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange-rate fluctuations, adverse issuer, political,
regulatory, market and/or economic developments) and can be more volatile than, and can perform differently from the market as a
whole. Investors may not get back the full amount invested. Past performance is not a guide to future returns.

Holdings are subject to change without notice. There is no guarantee that the securities/industries/regions mentioned above are currently
held or will be held by Invesco funds in the future. It does not represent a recommendation to buy/hold/ sell the securities/
industries/regions. It must not be seen as investment advice.

As with all investments, there are associated inherit risks and may not be suitable for an investor's goals, objectives and risk tolerance.
Please read offering documents carefully before investing. Invesco does not provide legal or tax advice and we encourage you to consult
your own lawyer, accountant or other advisor before making an investment.

Invesco does not assume any duty to update any forward-looking statements in this document which are based on certain assumptions of
future events and information available on the date hereof. There can be no assurance that forward-looking statements will be materialized
or the intended objectives or targets being achieved. Whilst great care has been taken to ensure that the information contained herein is
accurate and the data or information supplied by outside sources are reliable, Invesco does not accept any responsibility for any errors,
mistakes or omissions or for any action in reliance thereon.

All trademarks and service marks included herein belong to Invesco or an affiliate, except third-party trademarks and service marks, which
belong to their respective owners.

©2020 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content
providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is provided for reference purposes only. Neither Morningstar nor its content
providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Asset allocation data is derived by
Morningstar using full holdings data provided by Invesco. Morningstar Licensed Tools and Content powered by Interactive Data Managed
Solutions.

Restriction on distribution
Hong Kong
This document is distributed, circulated or issued to professional investors (as defined in the Hong Kong Securities and Futures Ordinance
(the “SFO”) and any rules made under the SFO or as otherwise permitted by the SFO only in Hong Kong.

This document is issued in Hong Kong by Invesco Hong Kong Limited (景順投資管理亞洲有限公司), 41/F, Champion Tower, Three
Garden Road, Central, Hong Kong.

Singapore
This document is provided to Institutional, Accredited and such other Investors in Singapore as specified below.

The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) (the “Fund”) is a restricted foreign scheme in Singapore. The Fund is not
authorized or recognised by the Monetary Authority of Singapore (the “MAS”) and the Interests of the Fund are not allowed to be offered
to the retail public in Singapore. Each of the information memorandum of the Fund and any other document issued as part of the same is
not a prospectus as defined in the Securities and Futures Act (the “SFA”). Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the
content of prospectuses does not apply. You should consider carefully whether the investment is suitable for you.

This document may not be circulated or distributed, nor may the Interests of the Fund be offered or sold, or be made the subject of an
invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor
under Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person pursuant to Section 305(1) of the SFA, (iii) to any person who meets the
requirements of an offer made pursuant to Section 305(2) of the SFA, or (iv) pursuant to, and in accordance with the conditions of, any
other applicable provision of the SFA.

As the Fund is is not denominated in Singapore dollars, eligible investors must be aware of their exposure to foreign currency exchange
risk.
This document is issued in Singapore by Invesco Asset Management Singapore Ltd, 9 Raffles Place, #18-01 Republic Plaza, Singapore
048619.
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Korea
This document is provided to Qualified Professional Investors only in Korea upon request. The fund(s) as mentioned in this document
(where applicable) (the “Fund”) have not been registered under the Financial Investment Services and Capital Markets Act of Korea.
Neither the Fund nor the Investment Manager of the Fund is making any representation with respect to the eligibility of any recipients of
this document to acquire the shares/units therein under the laws of Korea, including but without limitation the Foreign Exchange
Transaction Act and Regulations thereunder.

PRC
This document is provided to certain specific sovereign wealth funds or Qualified Domestic Institutional Investors approved by local
regulators in the People’s Republic of China on a one-to-one basis. The People’s Republic of China does not include the Hong Kong or
Macau Special Administrative Regions or Taiwan herein. The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) are not being
offered or sold in the PRC to or for the benefit of, legal or natural persons of the PRC unless such parties have received all prior PRC’s
governmental approvals as required.

Brunei
This document is provided to certain specific institutional investors in Brunei for information purpose only. All offers, acceptances,
subscription, sales, and allotments of interests described in this document or any part thereof shall be made outside of Brunei Darussalam.
The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been registered or approved by the Autoriti Monetari Brunei
Darussalam or by any other government agency, or under any other law, in Brunei Darussalam.

Thailand
The information herein is provided to you solely at your request (unless you are a qualified institutional investor and the document is for
the provision of investment management services only). The fund(s) as mentioned in this document (where applicable) have not been
registered with, or approved by, the Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand which takes no responsibility for its
contents.

Malaysia
This document is prepared for the sole use of certain specific institutional investors in Malaysia upon request. The recognition by the
Malaysian Securities Commission pursuant to Section 212 of the Malaysian Capital Markets and Services Act 2007 has not been/will not
be obtained for the fund(s) as mentioned in this document (where applicable) nor will this document be lodged or registered with the
Malaysian Securities Commission.

Indonesia
This document is prepared for the sole use of certain specific institutional investors in Indonesia. The Securities offered under this
marketing material(s) or document(s) are not and will not be registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan,
“OJK”) and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (“Bappebti”) nor have they been approved by the Indonesian Central
Bank (Bank Indonesia) for sale in Indonesia.

Philippines
THIS DOCUMENT IS PREPARED FOR THE SOLE USE OF THOSE FALLING UNDER THE QUALIFIED BUYER OR PRIVATE PLACEMENT
EXEMPTIONS IN PHILIPPINES UPON REQUEST.

THE SECURITIES BEING OFFERED OR SOLD UNDER THIS MARKETING MATERIAL(S) OR DOCUMENT(S) HAS/HAVE NOT BEEN
REGISTERED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION UNDER THE SECURITIES REGULATION CODE OF THE PHILIPPINES.
ANY FUTURE OFFER OR SALE THEREOF IS SUBJECT TO REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THE CODE UNLESS SUCH OFFER OR
SALE QUALIFIES AS AN EXEMPT TRANSACTION.


