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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
 
 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master 
Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุน
จะลงท ุนค ือกองท ุน  Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity 
Fund ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไอร์แลนด์ ( Ireland) และอยู ่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset 
Management U.K. Limited  

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุน
อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั ้งอยู ่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging 
Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ กองทุน
อาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่
ได้รับการยอมรับในประเทศที่ไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลงทุน
ของผู ้จ ัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts 
(ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่ง
อาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม่ใช่ดัชนี  

กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื ้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the 
Shenzhen Stock Exchange โ ดยผ ่ าน  Shanghai Hong Kong Stock Connect หร ื อ  Shenzhen 
Hong Kong Stock Connect  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุล
เงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
คำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 
รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non–
investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี ้ อาจพิจารณาลงทุนทั ้งในและ
ต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย 
private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื ่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน       
ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  

กองทุน LHEME ในช่วงรอบระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565  มีการปรับตัวลดลง จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้   

• ในกลุ่มประเทศ EM ได้รับผลกระทบจากไวรัส และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากกระระบาดของ  Covid-19     
สายพันธ์ุ Delta ส่งผลให้หลายประเทศในกลุ่ม EM ผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งขึ้นอีกรอบ 

• ประเทศจีนซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศ EM มีตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับทาง
รัฐบาลจีนที่มีการออกนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งกระทบกับหุ้นกลุ่มการศึกษาและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตที่ดี  
โดยคาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนไปอีกสักระยะ 

• สภาพคล่องในตลาดที่สูงจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารทั่วโลก และนโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ทำให้    
นักลงทุนเริ่มมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งตลาดทุนเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากสถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้น ใน
ประเทศที่เริ ่มควบคุมสถานการณ์ได้ รวมถึงการประสบความสำเร็จมากขึ้นในการพัฒนาวัคซีน ที่หลายประเทศได้
ดำเนินการไปถึงเฟส 3 และคาดว่ามีโอกาสที่สามารถเริ่มใช้ได้ภายในปีหน้า 

• หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการปรับตัวขึ้นมากจากการคาดการณ์ของผลประกอบการณ์ที่ดีขึ้ น จากการที่โควิดเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (new normal) เช่น ซื้อของออนไลน์ ระบบไร้สัมผัส (Contactless) และการทำงาน
จากบ้าน 

• ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นฝั่ง EM ในยุโรปตะวันออกมีความผัน
ผวนอย่างมากต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดสงครามขึ้น 

มุมมองต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่  

เศรษฐกิจของตลาดหุ ้นเกิดใหม่ (EM) มีแนวโน้มที ่จะกลับมาเติบโตอีกครั ้ง โดยเริ ่มจากประเทศที ่สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ดี ตัวเลขเศรฐกิจเริ่มส่งสัญญาณค่อยๆ ฟื้นตัว ถ้าสถานการณ์ไม่กลับมาระบาดจนเกิดมาตารการณ์ล๊อคดาวน์อีกรอบ 
รวมถึงการที่ธนาคารกลางและรัฐบาลของแต่ละประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกได้มีมาตราการกระตุ้นเศษฐกิจโดยใช้ทั้งนโยบายทาง
การเงิน และ การคลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมทั้งอาจมีความผันผวนในช่วงสั้น จาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 

 ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ไดม้อบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมี
ข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-
286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 



 

 

7 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2565 

 
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 

 

ช่ือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน 
“I Share class” จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)

นโยบายการลงทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย่างน้อย
 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index 
(ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงสุด 
20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับใน
ประเทศท่ีไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน 
กองทุนย่อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global 
Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม่ใช่ดัชนี 
กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the 
Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen 
Hong Kong Stock Connect 
กองทุนย่อยจะได้รับการจัดการเพ่ือรักษาสถานะการลงทุนในหุ้นอย่างเต็มอัตรานอกเหนือจากช่วงเวลาท่ี
ผู้จัดการการลงทุนเช่ือว่าการด ารงสถานะเงินสดจะเป็นหลักประกันท่ีดีกว่า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะ
เศรษฐกิจ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหน้ี ท้ัง Investment grade และ 
Non-investment grade ประกอบด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์ท่ีต้องการคูปองเป็น
ศูนย์ หลักทรัพย์ท่ีเป็น pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพย์ท่ีอ้างอิงตัวแปรอ่ืน หรืออัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวท่ีออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน 
กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกรณีท่ีตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติกองทุนย่อยอาจลงทุนช่ัวคราวเพ่ือลงทุนในสินทรัพย์ท้ังหมดหรือ
บางส่วนเป็นเงินสดเทียบเท่าเงินสดหรือตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีมีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์หรือสกุล
เงินอ่ืน เงินสด / รายการเทียบเท่าเงินสดและตราสารหน้ีน้ันประกอบด้วยเงินฝากต๋ัวเงินอัตราผันแปรและ
ตราสารตลาดเงิน (รวมถึงต๋ัวเงินคลังและต๋ัวเงินเพ่ือการพาณิชย์) ท่ีออกโดยอธิปไตยหน่วยงานราชการ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ เท่าท่ีกองทุนย่อยมีสถานะเป็นฝ่ายรับ
 แต่จะไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเติบโตของเงินทุน
กองทุนย่อยอาจมีส่วนร่วมในการซ้ือขายหลักทรัพย์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
กองทุนย่อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพ่ือการจัดการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพและ / หรือเพ่ือบริษัทจัดการ Nomura Asset Management U.K. Limited 

ผู้จัดการการลงทุน Investment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar)

แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก https://global.nomura-am.co.jp/
https://corporate.americancentury.com/en.html

วันท่ีจัดต้ังกองทุน 2 สิงหาคม 2562 ( Class I: 2 สิงหาคม 2562)

อายุกองทุน ไม่ก าหนด

วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันท าการ (Daily trade)

ขนาดกองทุน 236 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562) 

มูลค่าหน่วยลงทุน USD 100 (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)

Bloomberg Ticker codes MXEF

ค่าธรรมเนียม Initial Charge 0%

Management Fee 0.85%
Total Expense Ratio 0.96%

ISIN Codes IE00BHHFL697
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

สรุปสาระสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก อาทิ 

ความเสี่ยงของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Frontier Emerging Market Risk) 

ขอบเขตความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดอื่น ๆ อันเนื่องมากจากการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาและความผันผวนของราคาที่อาจได้รับผลกระทบมาจากการควบคุมของภาครัฐบางอุตสาหกรรม
หรือ บริษัท ต่าง ๆ และข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างประเทศความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองและกฎหมายหลกัทรพัย์
ที่ค่อนข้างใหม่และไม่แน่นอน 

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

กองทุนมีความผันผวนอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดโดยรวม รวมถึงได้รับผลกระทบจากจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดทุน กองทุนจึงอาจทำการซื้อและขายหุ้นของบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก และรวดเร็ว ผลกระทบ ต่าง ๆ ส่งผลให้รายได้ของ
บริษัทต่าง ๆ นั้นลดลง ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ากลยุทธ์น้ีส่งผลต่อความผันผวนของราคาหุ้นได้อย่างมากท้ังในระยะยาวและ
ในระยะสั้น และอาจมีความผันผวนมากกว่าราคาหุ้นโดยเฉลี่ยในภาพรวม 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน
หลักและสกุลเงินซึ่งมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ความเสี่ยงจากการเติบโตของสต็อค (Growth Stocks Risk) 

การลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอาจมีความเสี่ยงด้านราคาที่มีความผันผวนมากขึ้นกว่าภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ได้ 

 
พอร์ตการลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

 
ผลการดำเนินงานของกองทนุหลกั 

 
 
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 

 
 
หมายเหตุ 
1.  ข้อมูลจาก Factsheet Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
  มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 3,297,825.14 2.68

3,297,825.14 2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 119,736,170.72 97.40

119,736,170.72 97.40
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 183,052.43 0.15

183,052.43 0.15
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหน้ีสิน
อ่ืน ๆ

-290,037.68 -0.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 122,927,010.61 100

           สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน

           เงินฝากธนาคาร

           หน่วยลงทุน

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 2.68 1,683,340.93 3,297,825.14
                รวมเงินฝากธนาคาร 2.68 3,297,825.14

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 0.15 116,958,978.00 183,052.43
                รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 0.15 183,052.43

หน่วยลงทุน
           หมวดธุรกิจเงินทุน
และหลักทรัพย์

NOMURA IRELAND                                                                                      97.40 28,915.59 119,736,170.72
                รวมหน่วยลงทุน 97.40 119,736,170.72

รวมเงินลงทุน 100.24 123,217,048.29

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.24 -290,037.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 122,927,010.61

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
  มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

  มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รั บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถใน
การชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถปุระสงค์ มูลค่าสัญญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 581,994.00 (0.0141) 25 Mar 2022 (17,347.82)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 2,988,945.00 (0.0060) 29 Apr 2022 (7,382.52)

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 56,368,091.00 0.0961 27 May 2022 118,124.24

สัญญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกันความเส่ียง 2,656,960.00 (0.0042) 24 Jun 2022 (5,187.20)

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกันความเส่ียง 3,343,000.00 0.0120 27 May 2022 14,790.70

สัญญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกันความเส่ียง 19,966,800.00 (0.0095) 25 Mar 2022 (11,665.80)

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 9,718,480.00 0.0522 29 Apr 2022 64,132.05

สัญญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK 

PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     

ป้องกันความเส่ียง 16,728,750.00 0.0678 29 Apr 2022 83,322.50

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกันความเส่ียง 4,605,958.00 (0.0453) 25 Feb 2022 (55,733.72)

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน USD/THB

     ประเภท                  ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 1,633,263.15
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่ง
ให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถใน
การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื ่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็
ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกดัอยู่
ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศ
ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที ่มีระดับความน่าเชื ่อถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่
อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 
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F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่
แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่
สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออก
จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้ นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะ
สั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ี
แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น 
ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
  มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท

จัดการ www.lhfund.co.th 
 
 

 
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ ้ง มาร์เก็ต -E มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที ่เกี ่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่                 
1 กุมภาพันธ ์2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่ม ี    - 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                -          
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 1,633,263.15                   1.33         

หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ -                                -          

ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับท่ี -                                -          

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEME) 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

ชื่อกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E N/A 

 
 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

ผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 

N/A N/A 
 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

 
 

รายการท่ีเรียกเก็บ

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้ (หน่วย : พันบาท) เรียกเก็บจริง

 ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกินร้อยละ 2.50 2,448.69 1.33763

 ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.10 58.77 0.03210

 ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไม่เกินร้อยละ 0.50 561.38 0.30666

 ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี

 ● ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : - ไม่เกินร้อยละ 1.90 151.92 0.13283

- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 60.00 0.03278

- ค่าจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) 3.69 0.00202

- ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย 9.03 0.00493

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินโครงการ  (Others Operating  Expense) 79.20 0.09310

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีประมาณการไม่ได้

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกินร้อยละ 5.00 3,220.76 1.80922

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 0.00 0.00000

หมายเหตุ :

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซ้ือ ขายหลักทรัพย์และ

2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ตามโครงการ

ไม่มี










































