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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEM-E) 

ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั” (Master Fund)”) 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือ
กองทุ น Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิ ดหน่ วยลงทุ น  
“I Share class” ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จดัตัง้และ
จดัการ และบรหิารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited  

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย่างน้อย 
80% ของสนิทรพัย์ในตราสารทุนของบรษิทั ทีต่ัง้อยู่ในประเทศในดชันี MSCI Emerging Market Index (ดชันี) 
และมีการจดทะเบียนหรอืซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ที่ได้รบัการยอมรบั กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของ
สนิทรพัยส์ุทธใินตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนหรอืซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศทีไ่ม่ใช่
ดชันีหากมกีารระบุการลงทุนทีเ่หมาะสมซึ่งตรงกบักลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการการลงทุน กองทุนอาจมกีาร
ลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ 
Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึง่อาจจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทีไ่ดร้บัการยอมรบั ประเทศ
ทีไ่ม่ใช่ดชันี  

กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen 
Stock Exchange โดยผา่น Shanghai Hong Kong Stock Connect หรอื Shenzhen Hong Kong Stock Connect  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอืสกุลเงนิทีจ่ะ
ลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะค านึงถึงและรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิ้ง มาร์เกต็-E กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรพัย์ (securities lending) 
รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ งตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non–
investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทัง้ตราสารทุนที ่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) นอกจากน้ีอาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ 
ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสิทธแิละ/หรอืหน่วย private equity 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ หลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E 

 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 กองทุน LHEM-E ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2563  มกีารปรบัตวั จากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้   

• เศรษฐกิจโลกหดตวัรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งมาจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรสั โคโรน่า -2019 ที่หลาย
ประเทศด าเนินมาตการ ล๊อคดาวน์ ปิดประเทศ และงดการเดนิทางท าใหภ้าคธุรกจิและการจา้งงานไดร้บัผลกระทบ
ทีรุ่นแรง ธนาคารในหลายประเทศไดด้ าเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิครัง้ใหญ่โดยการลดดอกเบี้ยนโยบาย 
และ Asset purchasing ในหลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และ สหภาพยุโรป รวมถึงการผ่อนคลายในการให้
เงนิกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ภาคธุรกจิที่ได้รบัผลกระทบจาก ไวรสัโคโรน่า-2019  และพยายามประคองให้มี
การจา้งงานต่อไป  

• ในกลุ่มประเทศ EM ได้รบัผลกระทบจากไวรสั และมจี านวนผู้ติดเชื้อที่ค่อนขา้งสูง เช่น อินเดยี บราซิล จงึมกีาร
หลกีเลีย่งการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่สีย่งสงูในช่วงแรก แต่มกีารกลบัเขา้มาลงทุนเมื่อสถานการณ์เริม่สามารถควบคุม
ได ้น าโดยประเทศจนี ทีม่กีารควบคุมไดด้ ีตวัเลขเศรฐกจิทีส่ าคญัเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัใกลเ้คยีงในช่วงก่อนเกดิโควดิ 

• สภาพคล่องในตลาดทีส่งูจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิของธนาคารทัว่โลก และนโยบายดอกเบีย้ทีต่ ่ามาก 
ท าให้นักลงทุนเริม่มองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งตลาดทุนเริม่มแีรงซื้อกลบัเขา้มาหลงัจากสถานการณ์ มคีวาม
ชดัเจนมากขึน้ ในประเทศทีเ่ริม่ควบคุมสถานการณ์ได ้รวมถงึการประสบความส าเรจ็มากขึน้ในการพฒันาวคัซนี ที่
หลายประเทศไดด้ าเนินการไปถงึเฟส 3 และคาดว่ามโีอกาสทีส่ามารถเริม่ใชไ้ดภ้ายในปีหน้า 

• ความสมัพนัระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิา เริม่มีความตึงเครยีดมากขึ้น ทัง้การลงนามข้อตกลงในเรื่องสงคารม
การคา้ทีไ่ดม้กีารเลื่อนออกไปไม่มกี าหนด รวมถงึการแบนบรษิัทเทคโนโลยขีองจนีในสรฐัอเมรกิา และการกระทบ
ในทะเลจนีใตท้ีม่โีอกาสเกดิการกระทบกนัสงูขึน้  

• หุน้กลุ่มเทคโนโลยมีกีารปรบัตวัขึน้มากจากการคาดการณ์ของผลประกอบการณ์ทีด่ขี ึน้ จากการทีโ่ควดิเร่งใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค (new normal) เช่น ซื้อของออนไลน์ ระบบไรส้มัผสั (Contactless) และ
การท างานจากบา้น 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

มุมมองต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่  

เศรษฐกิจของตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) มแีนวโน้มที่จะกลบัมาเติบโตอกีครัง้หลงัจากที่มกีารปรบัตวัรุนแรงในช่วงต้นปี 
โดยเริม่จากประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด ีตวัเลขเศรฐกิจเริม่ส่งสญัญาณค่อย  ๆ ฟ้ืนตวั ถ้าสถานการ์ไม่กลบัมา
ระบาดจนเกดิมาตารการล๊อคดาวน์อีกรอบ รวมถึงการที่ธนาคารกลางและรฐับาลของแต่ละประเทศในทุกภูมภิาคทัว่โลกได้มี
มาตราการกระตุน้เศษฐกจิโดยใชท้ัง้นโยบายทางการเงนิ และการคลงัเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากโควดิ รวมทัง้อาจมคีวามผนัผวนในช่วงสัน้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรฐัอเมรกิาที่เกดิจากการเลอืกตัง้ในเดอืน
พฤศจกิายน 

 
บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน บรษิทั

ยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่านมขีอ้สงสยั

ประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์02-286-3484 

หรอืทีอ่เีมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

             บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
-  ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
-  ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 
 
 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 11,388,070.09                4.82                    

เงินฝากธนาคาร 11,388,070.09                4.82                    

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ 224,416,240.91              95.01                  

หน่วยลงทนุ 224,416,240.91              95.01                  

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 1,444,782.47                  0.61                    

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น 1,444,782.47                  0.61                    

ประเภทรายการค้างรับค้างจา่ยหรือหนีส้นิอ่ืน ๆ (1,057,892.92)                (0.45)                   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 236,191,200.55          100.00            
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
    มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์
สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑท์ีเ่พยีงพอ 
แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่ง
ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสี่ยงในระดบัสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกิจ 
และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจงึจะมี
ความสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 10,285,513.52        
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดีมาก และนักลงทุนจะได้รบัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าวซึ่ง

มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระหนี้

ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้นความสามารถใน

การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกิด

การเปลีย่นแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอ่าจกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง  ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการช าระหนี้ของ

หน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตรา
สารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดย
รฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบั ความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดีมคีวามเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นทีไ่ดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถในการ
ช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่าอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย การปฏบิตัติามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมัน่คงยงั
จ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน 
ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอันดับความ

น่าเชื่อถอืที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิล้วจะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็นพเิศษจะมี

สญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่าพอใจ

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถอืดงักล่าวยงัไม่

อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลาง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะมี
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ความไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่แน่นอน

มากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงูเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทาง

การเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่างออก

จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกันภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่มกีารระบุ

สญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าว ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)” 

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อท้ายดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่ าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 
 
 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบ 6 เดือนระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี่ website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 
 
 
 
 

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีมี่กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 10,285,513.52                        4.35               

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/สัง่จา่ย/รับอาวัล/ค า้ประกัน

(ค) ตราสารทีมี่อนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัทีส่ามารถ -                                            -                 

ลงทนุได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีมี่อนัดบัความนา่เช่ือถืออยู่ในอนัดบัต า่กว่าอนัดบัที่ -                                            -                 

สามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือไมมี่ Rating

กลุ่มของตราสารการลงทุน

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอร์จิ้ง มาร์เกต็-E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์

2563 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

-ไม่ม-ี 
 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ได้ที่บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั www.lhfund.co.th และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 
อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E N/A 
 

 
 

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

Fund's Direct Expenses (หน่วย : พนับาท) เรียกเกบ็จริง ตามโครงการ* 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 1,424.45 0.532 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 42.73 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 356.11 0.133 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.38 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 24.88 0.009 ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 15.71 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 1,886.26 0.704   

        

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 9.19 0.003 ตามทีจ่่ายจรงิ 

        
หมายเหตุ       

*  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

**  ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบดลุ 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม  (ราคาทุน 194,477,605.69 บาท) 224,416,240.91
เงนิฝากธนาคาร 11,387,401.88
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบี้ย 668.21
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 28,838.20                   
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                            
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ 1,444,782.47              
รวมสนิทรพัย์ 237,277,931.67

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 312,701.39                 
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                            
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 769,542.28                 
เจา้หนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ -                            
หนี้สนิอื่น 4,487.45
รวมหนี้สนิ 1,086,731.12              
สนิทรพัย์สุทธิ 236,191,200.55

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 249,009,343.90           
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 30,917,917.54
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (43,736,060.89)
สนิทรพัย์สุทธิ 236,191,200.55

สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วย 9.4852
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) 24,900,934.3777
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
   ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 


