
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E มกีารแกไ้ขโครงการเปลีย่นแปลงชื่อย่อกองทุน จากเดมิ LHEM-E เป็น 

LHEME เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2563 และเพิม่ชนิดหน่วยลงทุน เริม่มผีลตัง้แตว่นัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลกั”
(Master Fund)”) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิซึง่กองทุน
หลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน  Nomura Funds Ireland - American Century Emerging 
Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจด
ทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) และอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง UCITS (Undertakings 
for Collective Investment in Transferable Securities) จดัตัง้และจดัการ และบรหิารการลงทุนโดย 
Nomura Asset Management U.K. Limited  

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุน
อย่างน้อย 80% ของสนิทรพัยใ์นตราสารทุนของบรษิทั ทีต่ัง้อยู่ในประเทศในดชันี MSCI Emerging 
Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ที่ได้รับการยอมรบั 
กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสนิทรพัย์สุทธใินตราสารทุนที่จดทะเบยีนหรอืซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศทีไ่ม่ใช่ดชันีหากมกีารระบุการลงทุนทีเ่หมาะสมซึ่งตรงกบั
กลยุทธ์การลงทุนของผู้จ ัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American 
Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรอื Non-Voting Depositary 
Receipts (NVDRs) ซึง่อาจจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการยอมรบั ประเทศทีไ่ม่ใช่ดชันี  

กองทุนย่อยอาจลงทุนหุน้จนี (China A Share) ทีซ่ื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรอื the 
Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen 
Hong Kong Stock Connect  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรอื
สกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะค านึงถงึและรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช อเีมอร์จิ้ง มาร์เกต็-E กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรม
การซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities 
lending) รวมถงึอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non–investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) รวมทัง้ตรา
สารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพจิารณาลงทุนทัง้ใน
และต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื
หน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน
ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E 

  

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

 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

กองทุน LHEME ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 31.68% 
จากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้   

• เศรษฐกิจโลกหดตวัรุนแรงในช่วงไตรมาสที่ 2 ซึ่งมาจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรสั โคโรน่า-2019 ที่หลาย
ประเทศด าเนินมาตการ ล๊อคดาวน์ ปิดประเทศ และงดการเดนิ ทางท าใหภ้าคธุรกจิและการจา้งงานไดร้บัผลกระทบที่
รุนแรง ธนาคารในหลายประเทศได้ด าเนินมาตรการณ์ ผ่อนคลายทางการเงินเงินครัง้ใหญ่โดยการลดดอกเบี้ย
นโยบาย และ Asset purchasing ในหลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา และ สหภาพยุโรป รวมถงึการผ่อนคลายใน
การใหเ้งนิกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบใหแ้ก่ภาภธุรกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก Covid-19  และพยายามประคองใหม้กีาร
จา้งงานต่อไป  

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

• สภาพคล่องในตลาดทีสู่งจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิของธนาคารทัว่โลก และนโยบายดอกเบี้ยทีต่ ่ามาก 
ท าให้นักลงทุนเริ่มมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งตลาดทุนเริ่มมแีรงซื้อกลบัเขา้มาหลงัจากสถานการณ์ มีความ
ชดัเจนมากขึน้ ในประเทศทีเ่ริม่ควบคุมสถานการณ์ได ้รวมถงึการประสบความส าเรจ็มากขึน้ในการพฒันาวคัซนี ที่
หลายประเทศไดด้ าเนินการไปถงึ เฟส 3 และคาดว่ามโีอกาสทีส่ามารถเริม่ใชไ้ดภ้ายในปีหน้า 

• หุน้กลุ่มเทคโนโลยมีกีารปรบัตวัขึน้มากจากการคาดการณ์ของผลประกอบการณ์ที่ดขี ึน้ จากการทีโ่ควดิ เร่งใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (new normal) เช่น ซื้อของออนไลน์ ระบบไรส้มัผสั (Contactless) และการ
ท างานจากบา้น 

มุมมองต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่  

เศรษฐกจิของตลาดหุน้เกดิใหม่ (EM) มแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาเตบิโตอกีครัง้หลงัจากทีม่กีารปรบัตวัรุนแรงในช่วงตน้ปี 
โดยเริม่จากประเทศทีส่ามารถควบคุมสถานการณ์ไดด้ ีตวัเลขเศรฐกจิเริม่ส่งสญัญาณค่อย ๆ ฟ้ืนตวั ถ้าสถานการ์ไม่กลบัมา
ระบาดจนเกดิมาตารการณ์ล๊อคดาวน์อกีรอบ รวมถงึการทีธ่นาคารกลางและรฐับาลของแต่ละประเทศในทุกภูมภิาคทัว่โลกไดม้ี
มาตราการกระตุ้นเศษฐกิจโดยใช้ทัง้ นโยบายทางการเงนิ และ การคลงัเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ได้รบั
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

ผลกระทบจากโควดิ รวมทัง้อาจมคีวามผนัผวนในช่วงสัน้ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรฐัอมเรกิารที่เกิดจากการ
เลอืกตัง้ในเดอืนพฤศจกิารยน 

 

 

 ทัง้นี้ บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสงู ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุน
ของท่าน บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุม่เทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป 
และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด 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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รายชื่อผู้จดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 
 

 
 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 38,593,826.85            14.50             

เงนิฝากธนาคาร 38,593,826.85            14.50             

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 275,586,062.93          103.57            

หน่วยลงทุน 275,586,062.93          103.57            

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 1,844,511.20             0.69               

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1,844,511.20             0.69               

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (44,960,267.38)           (16.90)            

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 266,096,360.79             100.00              

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 14.50 36,756,637.24 38,593,826.85

          รวมเงินฝากธนาคาร 14.50 38,593,826.85

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 0.69 287,341,338.40 1,844,511.20

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.69 1,844,511.20

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

NOMURA IRELAND 103.57 62,945.59 275,586,062.93

          รวมหน่วยลงทนุ 103.57 275,586,062.93

รวมเงินลงทนุ 118.76 316,024,400.98

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -18.76 -49,928,040.19

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 266,096,360.79

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 1,563,728.40 0.0027 26 Mar 2021 7,144.23

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 18,725,550.00 0.0625 26 Mar 2021 166,243.08

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 22,509,600.00 0.0208 28 May 2021 55,278.75

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 26,648,825.00 0.0006 25 Jun 2021 1,569.07

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 24,098,640.00 0.0548 25 Jun 2021 145,868.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 2,999,040.00 0.0019 28 May 2021 5,132.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 2,039,592.00 0.0015 26 Mar 2021 4,061.03

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 26,337,696.00 (0.0043) 25 Jun 2021 (11,394.24)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 7,838,740.00 0.0204 28 May 2021 54,406.82

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 3,014,900.00 0.0078 25 Jun 2021 20,657.40

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 18,017,520.00 0.0202 28 May 2021 53,745.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 4,461,225.00 (0.0110) 30 Apr 2021 (29,314.95)

สญัญาฟอร์เวริ์ด KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสีย่ง 753,625.00 0.0020 26 Mar 2021 5,243.87

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 4,387,950.00 0.0741 26 Mar 2021 197,107.68

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 5,101,615.00 0.0045 28 May 2021 11,911.56

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 33,200,100.00 (0.0111) 30 Apr 2021 (29,512.68)

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 2,247,000.00 0.0006 28 May 2021 1,542.60

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 2,098,404.00 0.0011 26 Mar 2021 2,982.84

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 14,107,990.00 0.0142 30 Apr 2021 37,793.64

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 7,200,000.00 0.0055 28 May 2021 14,536.32

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 9,016,500.00 0.0000 01 Feb 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสีย่ง 5,111,220.00 0.0081 28 May 2021 21,516.56

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 17,438,400.00 0.2532 30 Apr 2021 673,673.84

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 17,981,400.00 0.0077 26 Mar 2021 20,440.80

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 8,034,846.00 0.1509 26 Mar 2021 401,438.34

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 2,407,232.00 0.0047 26 Mar 2021 12,437.44

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 
ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าทีสุ่ด 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 มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผูอ้อกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขทีเ่อื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นได้ตาม
ก าหนด 

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

 

 

     ประเภท                    ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 36,695,744.48                   
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ
คุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอนัดับเครดิตในระดบัอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบัอนัดบัเครดิตในระดับ
ดงักล่าวซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัดี และมคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ TRIS Rating ยงัก าหนด “แนวโน้มอนัดบัเครดติ” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้
ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกตแิลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 

AA(tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้สูงมากเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ 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) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบใหส้ าหรบัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือทีม่คีวามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดย
ปกตแิล้วจะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถอื
สงูเป็นพเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า
พอใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถอื
ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารที่ได้รบัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะ
ไม่แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน
สูงเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้
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” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือให้
สงูขึน้ “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความ
น่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบั
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
  มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 

 
 

รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 
  

 
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 36,695,744.48                     13.79         

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -            

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

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

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่                 

1 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี    -      

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 
 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ช่ือกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E N/A 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ช่ือกองทุน ผู้ถือหน่วย สดัส่วน (ร้อยละ) 

กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E 
(LHEME) 

กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 2,387.24 1.092 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 70.22 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 585.15 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.021 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 50.02 0.023 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 24.01 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 3,161.64 1.447

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 9.19 0.004 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ



 

 

17 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

 
ความเหน็  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิและงบ
ประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช อเีมอร์จิ้ง มาร์เกต็-E ณ วนัที ่31 มกราคม 
2564 ผลการด าเนินงาน และการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธ ิส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามแนวปฎบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รบัผดิชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกองทุนตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลที่
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
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เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 

 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามแนวปฏบิตัทิาง
บญัชีส าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุน
ฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่า
จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไป
ได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชซีึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่ าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
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เหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเด็นที่มนีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า
ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ                    
งบการเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 

 
 
นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2109 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
26 เมษายน 2564 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 
  

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรพัย์

เงนิลงทุนแสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม 4.2, 5 275,586,062.93 306,975,437.59

เงนิฝากธนาคาร 38,591,103.04         11,377,544.66         

ดอกเบีย้ค้างรบั 2,723.81                4,330.35                

ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 25,666,445.76         11,987,033.90         

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 1,914,733.07           -                       

ค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 4.5 3,689.08                53,713.96               

รวมสินทรพัย์ 341,764,757.69         330,398,060.46         

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 8 70,221.87               5,993,175.40           

เจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 30,805,935.57         9,515,654.74           

เจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 44,367,237.28         426,431.12             

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7 330,429.48             417,273.76             

หนี้สนิอืน่ 94,572.70               35,314.91               

รวมหน้ีสิน 75,668,396.90           16,387,849.93           

สินทรพัยส์ทุธิ 266,096,360.79         314,010,210.53         

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 226,098,508.70        351,314,984.79        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 56,637,064.03 15,200,494.35

ขาดทุนสะสมจากการด าเนนิงาน (16,639,211.94) (52,505,268.61)

สินทรพัยส์ทุธิ 266,096,360.79         314,010,210.53         

สนิทรพัยส์ทุธต่ิอหน่วย 11.7690                 8.9381                   

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้ปี (หน่วย) 22,609,850.8551      35,131,498.4716      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ชื่อหลกัทรพัย์ ชื่อยอ่หลกัทรพัย์

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

NOMURA AMER CENT EMK E-I USD NOACEIU ID 62,945.5866                 275,586,062.93            100.00                

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 275,586,062.93               100.00                    

รวมเงินลงทนุทัง้ส้ิน 275,586,062.93               100.00                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

 จ านวนหน่วย มลูค่ายตุธิรรม

รอ้ยละของมลูค่า

เงนิลงทุน



 

 

22 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

หน่วย : บาท

2564 2563

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของสินทรพัยส์ทุธิจาก

การด าเนนิงาน 35,866,056.67 16,651,121.73

การเพิม่ขึน้ของทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 279,216,039.13 46,592,889.21

การลดลงของทุนทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (362,995,945.54) (73,501,594.60)

การลดลงของสินทรพัยส์ทุธิในระหวา่งปี (47,913,849.74)          (10,257,583.66)          

สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัต้นปี 314,010,210.53        324,267,794.19        

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัปลายปี 266,096,360.79         314,010,210.53         

หน่วย : หน่วย

2564 2563

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัต้นปี 35,131,498.4716 38,453,752.13         

บวก หน่วยลงทุนทีข่ายในระหวา่งปี 24,026,088.0887 5,222,547.0963

หกั หน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืในระหวา่งปี (36,547,735.7052) (8,544,800.7516)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 22,609,850.8551       35,131,498.4716       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 
  

หน่วย : บาท

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 35,866,056.67             16,651,121.73             

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน -

ให้เป็นเงนิสดสทุธทิีไ่ด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (297,349,218.20) (459,622,093.79)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 359,550,733.44         501,210,483.17         

สว่นต ่ามลูค่าตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย -                         (26,661.60)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในดอกเบีย้ค้างรบั 1,606.54                  (2,832.53)

การเพิม่ขึน้ในลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน (13,679,411.86) (11,987,033.90)

การลดลงในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -                         18,610.91

การลดลงในค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 50,024.88                49,888.20

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 21,290,280.83           9,515,654.74            

การเพิม่ขึน้ในเจ้าหนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 43,940,806.16           426,431.12               

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (86,844.28) 6,261.23                  

การเพิม่ขึน้ในหนี้สนิอืน่ 59,257.79                25,141.36                

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน (37,464,880.04) 6,450,433.57            

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 3,781,347.99 30,839,720.67

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 6,539,564.00 (13,091,173.60)

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (4,042,266.54) (51,097,425.90)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 (9,867,990.76)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (7,837,686.60) 16,076,772.21

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 110,619,370.79           35,575,306.83

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 279,216,039.13         46,592,889.21           

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (362,995,945.54) (73,501,594.60)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (83,779,906.41) (26,908,705.39)            

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 26,839,464.38             8,666,601.44               

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 11,377,544.66           2,710,943.22            

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 38,217,009.04             11,377,544.66             

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

 
 

  

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายได้เงนิปันผล -    258,965.75            

รายได้ดอกเบีย้ 15,258.85 63,639.60

รวมรายได้ 15,258.85 322,605.35

ค่าใช้จา่ย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 6, 7 2,387,237.20 3,298,492.19

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 70,218.12 98,954.77

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 6, 7 585,149.51 824,623.05

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 45,000.00 45,000.00

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 83,229.71 90,492.62

รวมค่าใช้จา่ย 3,170,834.54 4,357,562.63

ขาดทนุ (3,155,575.69) (4,034,957.28)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 37,464,880.04 (6,450,433.57)

รายการขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (3,781,347.99) (20,971,729.91)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (6,539,564.00) 13,091,173.60

รายการก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 4,042,266.54 51,097,425.90

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 7,837,686.60 (16,076,772.21)

รวมรายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 39,023,921.19 20,689,663.81

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 35,868,345.50 16,654,706.53

หกั ภาษเีงนิได้ (2,288.83) (3,584.80)

การเพ่ิมขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ 35,866,056.67 16,651,121.73

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E 

กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอร์จิ้ง มาร์เกต็-E (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งจด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่28 
กุมภาพนัธ ์2561 มจี านวนเงนิทุนจดทะเบยีน 2,000.00 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200,000,000.0000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 
10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century 
Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) และอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) จดัตัง้และจดัการ และบรหิารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited ส่วน
ที่เหลอืกองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงนิฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถงึหลกัทรพัย์และ/หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างตามที่ระบุไว้ในโครงการและ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
กองทุนฯ อาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามแนวปฏบิตัทิางบญัชวี่าดว้ยการบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง   เลีย้งชพี ที่
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ส่วนเรื่องทีแ่นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบันี้ไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชขีอง      งบการเงนิ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้าร

ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนินี้ โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

กองทุนฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตัิ  แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารกองทุนฯ ได้
พจิารณาแลว้ว่าการรบัรูร้ายการขา้งตน้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัใหม้กีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที ่
1 มกราคม 2563 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 
ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึ่งมผีลบงัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริ่มในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2564 กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิซึง่ฝ่ายบรหิาร
ของกองทุนฯ ไดป้ระเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิส าหรบัปีทีเ่ริม่ใชม้าตรฐานการบญัชดีงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของ

เงนิลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้า่ยโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อให้ไดม้าซึง่เงนิลงทนุ
นัน้ และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กองทุนวดัมูลค่าเริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยต้นทุนในการท ารายการ
ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงนิลงทุนนัน้ ใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนทนัทเีมื่อเกดิขึน้ 

- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของ
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 

- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สินทรพัย์และหนี้สินของตราสารอนุพนัธ์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณและวดัมูลค่ ายุติธรรมโดยสถาบนั
การเงนิ ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัย์และหนี้สนิที่
เป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราตา่งประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ในงบ
ดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

4.5 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี
 ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ีเป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทุนรวม ค่ายื่นจดัตัง้กองทุนและค่าขอจดทะเบยีนเพิม่ทุน 

ซึง่จะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายภายในระยะเวลา 3 ปี โดยใชว้ธิเีสน้ตรง 

4.6 บญัชปีรบัสมดุล 
 บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสม ซึ่งจะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 

เพื่อท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัยสุ์ทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนั
ไม่ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.7 ภาษเีงนิได ้
 กองทุนมหีน้าที่เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลเฉพาะเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรใน

อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
5.    ข้อมูลเก่ียวกบัการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนฯ ไดซ้ื้อขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสรุปไดด้งันี้ 
 ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

ซื้อเงนิลงทุน 297,349,218.20 439,539,075.15 

ขายเงนิลงทุน    359,550,733.49 488,117,423.22 

6. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
:- 

ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  
7.    รายการธรุกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นบรษิทัจดัการกองทุนและนายทะเบยีน 

รายการทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มกราคม 2564 และ 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 2,387,237.20 3,298,492.19 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 585,149.51 824,623.05 

 ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯ มยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 

 นโยบายการก าหนดราคา 2564 2563 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 233,194.06 290,838.84 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 46,638.80 72,709.75 
8.    อนุพนัธท์างการเงินตามมูลค่ายุติธรรม 

สญัญาอนุพนัธท์างการเงนิประกอบดว้ยสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมจี านวนเงนิตามสญัญาและ
มลูค่ายุตธิรรมดงัต่อไปนี้ 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 จ านวนเงนิตาม
สญัญา มลูค่ายุตธิรรม 

  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 278,324,838.40 
1,914,733.07 

          
70,221.87 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 จ านวนเงนิตาม
สญัญา มลูค่ายุตธิรรม 

  สนิทรพัย ์ หนี้สนิ 

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 297,097,657.80        - 5,993,175.40 

9.      การเปิดเผยข้อมลูส าหรบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 มลูค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ณ วนัทีว่ดัมลูค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซื้อ
ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิซึ่งแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายุตธิรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 
กองทุนฯ ใชร้าคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพ
คล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได ้
กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด  
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิออกเป็น 3 
ระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงันี้ 
ระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซื้อขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  
ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถอือยู่ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมแบบเกดิขึน้
ประจ า 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

(หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

สินทรพัย ์     

กองทุน             - 275,586.06  - 275,586.06 

ตราสารอนุพนัธ ์             - 1,914.73  - 1,914.73 

หน้ีสิน     

ตราสารอนุพนัธ ์            -   70.22  -   70.22 

(หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัที ่31 มกราคม 2563 

ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

สินทรพัย ์     

กองทุน 9,395.45 297,579.99  - 306,975.44 

หน้ีสิน            -  -  -            - 

ตราสารอนุพนัธ ์            - 5,993,175.40  - 5,993,175.40 

เงนิลงทุนต่างๆ ซึง่มลูค่าเงนิลงทุนมาจากราคาตลาดทีม่กีารอา้งองิไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีม่สีภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัที ่1 นัน้ประกอบดว้ยกองทุนรวมที่จดทะเบยีนในตลาดต่างประเทศทีม่ ี   สภาพคล่องและตรา
สารอนุพนัธท์ีซ่ื้อขายในตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรบัราคาทีอ่า้งองิส าหรบัเครื่องมอืเหล่านี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

9.2     ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีม่ลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจะเปลีย่นแปลงไปเน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรพัย์ของกองทุนตามมูลค่า
ยุตธิรรมและจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

 

อตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มอีตัราดอกเบีย้ รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิฝากธนาคาร 38,591,103.04 - - 38,591,103.04 

หน่วยลงทุน - - 275,586,062.93 275,586,062.93 

รวม 38,591,103.04 - 275,586,062.93 314,177,165.97 
 

 ณ วนัที ่31 มกราคม 2563 

 

อตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้
ลงตามอตัราตลาด อตัราดอกเบีย้คงที ่ ไม่มอีตัราดอกเบีย้ รวม 

สินทรพัยท์างการเงิน     

เงนิฝากธนาคาร 11,377,544.66 - - 11,377,544.66 

หน่วยลงทุน - - 306,975,437.59 306,975,437.59 

รวม 11,377,544.66 - 306,975,437.59 318,352,982.25 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

9.3 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 และ 2563 กองทุนฯ มบีญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศดงันี้ 

 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

 2564 2563 

เงนิลงทุน (มลูค่ายุตธิรรม) 9,207,686.70 9,849,373.94 

เงนิฝากธนาคาร (มลูค่ายตุธิรรม) 63,387.89 57,235.69 

 ดอลลารฮ์่องกง 

 2564 2563 

เงนิฝากธนาคาร (มลูค่ายตุธิรรม)  228.68  228.68 

9.4    ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร  
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของผู้ออกตราสาร  
รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรของผูอ้อกตราสารเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร 
อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทุน โดยการวเิคราะห์สถานะทางการเงนิ  ผลการ
ด าเนินงาน การบรหิารงาน เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และยงัจะท าการตดิตามขอ้มลูขา่วสารของผูอ้อกตราสาร
อย่างใกลช้ดิและต่อเนื่อง เพื่อปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม 

9.5 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร 
ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด หรอืไม่ครบ
ตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิ ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้
ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

9.6 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 
 ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่คาดหวงัเอาไว ้

อย่างไรกต็าม กองทุนฯ จะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องสอดคล้องกบัประเภทลกัษณะและนโยบาย
การลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารของกองทุนฯ ทัง้นี้ แนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของกองทุนฯ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

9.7 ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนฯ จึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้
อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน อย่างไรกต็าม บรษิทัจัดการจะตดิตามและท า
การวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอรจ้ิ์ง มารเ์กต็-E  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

หน่วย : บาท  

9.8 ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ 
 เนื่องจากกองทุนฯ อาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และการน าเงนิลงทุนกลบัเขา้มาในประทศได ้ซึง่อาจส่งผล
ให้กองทุนไม่สามารถช าระเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
ตดิตามสถานการณ์ของประเทศคู่คา้ทีก่องทุนฯ มกีารลงทุนไวอ้ย่างใกลช้ดิ และสม ่าเสมอเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

9.9 ความเสีย่งจากการท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจท าให้
กองทุนเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงในทางตรงกันขา้มกบัที่
กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอื
ธนาคารพาณิชย ์และจะวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของคู่สญัญาก่อนท าสญัญา รวมทัง้ตดิตามวเิคราะหค์วามเสีย่งใน
ฐานะการเงนิของคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง 

10. การอนุมติังบการเงิน 
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