
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E มกีารแกไ้ขโครงการเปลีย่นชื่อย่อกองทุน จากเดมิ LHJAP-E เป็น LHJAPE 

เริม่มผีลวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป และเพิม่ชนิดหน่วยลงทุน เริม่มผีลวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAPE) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน 
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงการเพิ่ม
มูลค่าของเงนิลงทุนในระยะยาวโดยวดัเป็นสกุลเงนิเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทต่าง ๆ ที่มี
ภูมลิ าเนาหรอืด าเนินการกจิกรรมทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่ น โดยตราสารทุนจะเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหุน้หรอืตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบิร์กและ SICAV อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดัตัง้และจดัการ
โดย Invesco Management S.A. และบรหิารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.   

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรอืสกุลเงนิที่จะลงทุนอื่นใด ตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยถอืว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

 กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน   

     ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลืออาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรอืหน่วย private equity ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
ใหค้วามเหน็ชอบ 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ทัง้นี้ 
กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment 
grade) หรอืตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีที่ตราสาร
หนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรอืตราสารทุนนัน้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 

 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

 
สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

กองทุน LHJAPE ในช่วงรอบระยะเวลา 1 สงิหาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ปรบัตวัเพิ่มขึ้น 24.25% 
สาเหตุจาก 

• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอย่างมากรวมถงึญี่ปุ่ น จากภาวะการระบาดของไวรสั   
โควดิ 19 และมาตราการปิดเมอืงส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงดัชัว่คราวนอกจากนี้ปัจจยัการประทว้ง
ภายในสหรฐัฯและความขดัแยง้กบัจนีส่งผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวน อย่างไรกด็ตีลาดไดส่้งสญัญาณฟ้ืนตวัอกีครัง้
หลงัตัวเลขการระบาดในหลาย ๆ ประเทศเริม่ส่งสญัญาณดขีึ้น รวมถึงการที่ประเทศในเอเชียเช่น จนี, ญี่ปุ่ น, 
เกาหล ีมกีารผ่อนคลายมาตราการ Lock-Down  

• ค่าเงนิเยนเริม่มแีนวโน้มอ่อนค่าลงหลงัจากที่แขง็ตวัอย่างมากช่วงการระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ตลาดหุ้น
ญีปุ่่ นมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ 

• เศรษฐกจิญี่ปุ่ นกลบัมาขยายตวัดกีว่าที่ตลาดคาดการณ์โดย GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ขยายตวั 12.7% 
QoQ ซึ่งภาคการส่งออกยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการขยายตวัของเศรษฐกจิในช่วงเวลาดงักล่าว โดยการส่งออกใน
ไตรมาสดงักล่าวขยายตัว 52.3% QoQ จากแรงหนุนของของอุปสงค์รถยนต์และเครื่องจกัรจากประเทศจีนที่
กลบัมาขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
 

มุมมองต่อตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น  

• ระดบัราคา Forward P/E ของ TOPIX ในปี 2021 อยู่ที่ 16.53 เท่า หรอื อยู่ที่ +2.4 SD ในรอบ 10 ปีซึ่งถือว่า
ค่อนขา้งถูก เมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่น 

• ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นยงัได้รบัปัจจยับวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ BOJ โดย BOJ ยงัคงนโยบายการเข้าซื้อ 
TOPIX-linked ETF 6 ลา้นลา้นเยน และมแีนวโน้มเพิม่เป็น 12 ลา้นลา้นเยน ต่อปี 

• ธนาคารกลางญี่ปุ่ น (BOJ) ยงัคงมแีนวโน้มด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง รวมถงึนโญบาย
การคลงัทีย่งัคงออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิัทยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสูงที่สุดต่อไป  และหาก

ท่านมขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  จ ากดั หมายเลข

โทรศพัท ์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 เจแปน – E (LHJAPE) 

รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 

 
    

 
 
 
 

  ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 10,473,409.86            4.24                

เงนิฝากธนาคาร 10,473,409.86            4.24                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 234,690,540.41          95.10               

หน่วยลงทุน 234,690,540.41          95.10               

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 6,507,755.00             2.64                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 6,507,755.00             2.64                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ 27,055,525.99            10.96               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 246,785,853.43             100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.24 31,465,868.88 10,473,409.86

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.24 10,473,409.86

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 2.64 266,390,333.00 6,507,755.00

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 2.64 6,507,755.00

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 81.62 110,986.33 201,435,083.73

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

Comgest Asset Management 13.48 64,373.56 33,255,456.68

          รวมหน่วยลงทนุ 95.10 234,690,540.41

รวมเงินลงทนุ 101.98 251,671,705.27

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -1.98 -4,885,851.84

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 246,785,853.43

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 4,341,150.00 0.0234 12 Mar 2021 57,690.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 11,536,520.00 0.0460 12 Mar 2021 113,400.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 69,524,400.00 0.3747 14 May 2021 924,720.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 7,754,400.00 0.0152 14 May 2021 37,557.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 6,767,681.00 0.0000 02 Feb 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 41,017,464.00 0.6522 12 Mar 2021 1,609,632.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 7,944,669.00 0.0716 02 Feb 2021 176,769.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 7,767,900.00 0.0000 02 Feb 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 71,044,800.00 1.0168 12 Mar 2021 2,509,440.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 22,938,685.00 0.3885 12 Feb 2021 958,727.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 7,065,864.00 0.0000 01 Feb 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 8,686,800.00 0.0486 12 Mar 2021 119,820.00

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น JPY/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 
 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ยเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

    ประเภท                     ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 10,473,409.86                    
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอันดับเครดิตในระดับ

ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อนัดบัเครดติทุกประเภททีจ่ดัโดย TRIS Rating เป็นอนัดบัเครดติตราสารหนี้ในตระกูลเงนิบาท ซึง่สะทอ้น

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการ

เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มคีวามไม่แน่นอนในระดบัหนึ่งและความสามารถ
ในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาจะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยังจ ากัดอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาอย่าง
ต่อเนื่องนัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือที่มคีวามเสีย่ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย

ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอื

สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ

ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

สูงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อ

ผกูพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื

ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 

 

 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (PTR) 
ช่ือกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E N/A 
 
 
 
 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงได้ที่ website ของ
บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -                 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 10,473,409.86                          4.24                

หรือบริษทัเงินทนุเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รับอาวลั/ค ้าประกนั
(ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ -                                           -                 

ลงทนุได ้(Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ี -                                           -                 

สามารถลงทนุได ้(Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูตอ่มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 

2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,204.81 0.807 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 44.10 0.016 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 367.47 0.135 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 22.69 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 2.34 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 12.62 0.005 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 2,654.03 0.972

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายตุธิรรม  (ราคาทุน 187,792,172.52 บาท) 234,690,540.41
เงนิฝากธนาคาร 10,472,861.49
ลกูหนี้จากเงนิปันผลและดอกเบีย้ 548.37
ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัช ี- สทุธิ -                     
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 12,757,822.17       
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ 6,507,755.00         
รวมสนิทรพัย์ 264,429,527.44

หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 505,686.27           
เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                     
เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 17,122,814.74       
เจ้าหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสทุธิ -                     
หนี้สนิอืน่ 15,173.00             
รวมหนี้สนิ 17,643,674.01       
สนิทรพัยส์ทุธิ 246,785,853.43

สนิทรพัยส์ทุธิ
ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 231,316,811.25      
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล 42,991,212.29
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน (27,522,170.11)
สนิทรพัยส์ทุธิ 246,785,853.43

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 10.6687
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้งวด (หน่วย) 23,131,681.1122
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือย่อ จ านวนหน่วย / 

มลูค่าท่ีตราไว้

มลูค่ายติุธรรม 

(บาท)

อตัราส่วนของ

มลูค่ายติุธรรม

(%)

อตัรา

ดอกเบีย้

วนัครบ

ก าหนด

INVESCO Japanese Equity Advantage Fund IJEACAJ LX 110,986.3310      201,435,083.73    85.83              -

COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC COMGRJA ID 64,373.5630       33,255,456.68     14.17              -

234,690,540.41    100.00            

234,690,540.41    100.00               รวมเงินลงทนุ - 100% (ราคาทนุ 187,792,172.52 บาท) 

หน่วยลงทุน

รวม หน่วยลงทุน
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้ 5,442.74

รวมรายได้ 5,442.74
ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               2,204,813.01
ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์                                                                       44,096.20
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              367,468.94
ค่าสอบบญัชี 22,685.36
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ 15,778.16

รวมค่าใช้จ่าย 2,654,841.67
รายได้จากการลงทุนสทุธิ (2,649,398.93)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่

ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (10,035,900.86)
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีเ่กดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น -                  
ก าไร (ขาดทุน) สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาป้องกนัความเสีย่ง 11,288,762.09

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่ 1,252,861.23
รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 15,051,805.92
ก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ทัง้สิน้ 48,213,643.22

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีเ่กดิขึน้และยงัไม่เกดิขึน้ 63,265,449.14
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 64,518,310.37
การเพิม่ขึน้(ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน 61,868,911.44


