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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทรบั  
ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรอื “กองทุนหลกั (Master fund)”) โดยเฉลีย่
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลกัที่กองทุนจะลงทุนคือ
กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลกั”) มนีโยบายแสวง
การเพิม่มูลค่าของเงนิลงทุนในระยะยาวโดยวดัเป็นสกุลเงนิเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบรษิัท
ต่าง ๆ ทีม่ภีูมลิ าเนาหรอืด าเนินการกจิกรรมทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่ น โดยตราสารทุนจะ
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้หรอืตลาดซือ้ขายโดยตรง(over the counter) กองทุนหลกัจดทะเบยีน
จดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลกัเซมเบริก์และ SICAV อยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
ซึง่จดัตัง้และจดัการโดย Invesco Management S.A. และบรหิารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.   

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรอืสกุลเงนิที่จะลงทุนอื่นใด 
ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) 
จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน   

     ส าหรบัเงนิลงทุนสว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงนิฝากธนาคาร 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบส าคญัแสดงสทิธ ิรวมถึงหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการ    
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 ส าหรบัการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) รวมทัง้ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) 
ทัง้นี้  กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - 
investment grade) หรอืตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรอื
ตราสารทุนนัน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Listed Securities) แลว้แต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุน
เท่านัน้ 

 *กองทุน LHJAP-E มกีารเปลีย่นแปลงกองทุนหลกัจาก Amundi Funds Equity Japan Target เป็น 
Invesco Japanese Equity Advantage Fund (“กองทุนหลกั”) โดยมผีลการเปลีย่นแปลงตัง้แต่วนัที ่      
1 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 

 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) ในชว่งรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที ่31 กรกฏาคม 

2562 ปรบัตวัลดลง 10.76% สาเหตุจาก 

• ความกงัวลของนกัลงทุนเกีย่วกบัปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายดา้นการสงครามการคา้ของประธานาธบิดโีดนลัด ์

ทรมัป์ ทีจ่ะขึน้อตัราภาษสีนิคา้น าเขา้จากประเทศญีปุ่่ น โดยเฉพาะชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่ญีปุ่่ นสง่ออกไปยงัสหรฐัถงึ 

35%  

• ค่าเงนิเยนแขง็ค่าในช่วงเดอืนธนัวาคม จาก 111 เยนต่อดอลลารเ์ป็น 106 เยนต่อดอลลารเ์ป็นหนึ่งในสาเหตุทีท่ าให้

ตลาดหุน้ TOPIX ลดจาก 1,740 เหลอื 1,500 หรอืคดิเป็นอตัราการลดลง 13.7% 

• ความขดัแยง้ระหว่างญีปุ่่ นและเกาหลใีตม้คีวามตงึเครยีดมากขึน้ โดยสดัสว่นการคา้ขายกบัเกาหลใีตค้ดิเป็นสดัสว่น

ประมาณ 2% ของ GDP และไดส้ะทอ้นผ่านการปรบัตวัลงของราคาหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารสง่ออกไปยงั

เกาหลใีต ้

• ภาคการสง่ออกยงัคงอ่อนแอ โดยล่าสดุยอดการสง่ออกเดอืนกรกฏาคมหดตวั -1.6% ซึง่เป็นการหดตวัตดิต่อกนั

เป็นเดอืนที ่8 โดยเป็นผลกระทบจากสงครามการคา้ และยงัคงเป็นปัจจยัหลกัทีฉุ่ดเศรษฐกจิในช่วงนี้ 

มุมมองต่อตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น  

• ระดบัราคา P/E ของ TOPIX อยูท่ี ่12.26 เท่า หรอื อยู่ที ่-1.5 SD ในรอบ 5 ปีซึง่ถอืว่าค่อนขา้งถูก และ ประมาณ

การณ์ก าไรการเตบิโตของบรษิทัคาดว่าจะเพิม่ขึน้ที ่5% ในปี 2563  

• ตลาดหุน้ญีปุ่่ นยงัไดร้บัปัจจยับวกจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของ BOJ โดย BOJ ยงัคงนโยบายการเขา้ซือ้ 

TOPIX-linked ETF 6 ลา้นลา้นเยน และมแีนวโน้มเพิม่เป็น 7 ลา้นลา้นเยน ต่อปี 

• ธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) ยงัคงมแีนวโน้มด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการจดั

เทศกาลกฬีาโอลมิปิกในปีหน้า ซึง่จะเป็นตวัช่วยกระตุน้เศรษฐกจิญีปุ่่ นในช่วงนี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

02-286-3484 หรอืทีอ่เีมล ์lhfund@lhfund.co.th 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 

            บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhfund@lhfund.co.th
mailto:lhfund@lhfund.co.th
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรอบปีบญัชี 
ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ค าจ ากดัความ 
 

- เพิม่เตมิความหมายของบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบั
บรษิทัจดัการ 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 
• กรณี ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้น 
• กรณี ทรพัยส์นิเป็นตราสารหนี้

ทีม่ ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment grade และตรา
สารทุนจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 20% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 15% ของ NAV 
 
 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 

• ไม่เกนิอตัรา 10% ของ NAV 
 

11 กนัยายน 2561 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี
ลงทุน (Concentration Limit) 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน CIS 
 
 
 
• ลงทุนในหน่วยลงทุน Infra 
 

• ลงทุนในหน่วยลงทุน Property 
 

 
 

• ไม่เกนิอตัรา 25% ของ
จ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
NAV 
 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Infra ทัง้หมดของ
กองทุน Infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 25% ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ 

 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ 

• ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วย Property ทัง้หมดของ 
Property ทีอ่อกหน่วยนัน้   

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ี
ลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน 
• ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่

กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 
เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ 

• ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ี่

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท าการสดุทา้ยของ
ระยะเวลา 5 วนัท าการ
ดงักล่าว 

 
 
 

• จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีด ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว  

 

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมี
สว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) เป็นเวลา 
5 วนัท าการตดิต่อกนั 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัไป 

2. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   
 
 
 

 

 

• ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ารายงานโดยระบุ
รายละเอยีดจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังานและผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การ  

2. หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเพื่อขยายวงเงนิ
ส าหรบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร ์
จนกว่าการลงทุนจะเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุนที่
ก าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทุนดงักล่าวภายใน
โอกาสแรก แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว   

รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
• กรณีกองทุนรวมมนีโยบายลงทนุ

ในทรพัยส์นิต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

- 

 
 
• กรณีช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนมใิหน้บัรวมวนัหยุดท า
การในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม  

11 กนัยายน 2561 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
(ส าหรบักองทุนประเภท RMF 
และ LTF) 

- • ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัใหม้กีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืโอนยา้ย
หน่วยลงทุนกองทุนรวมนี้ไปยงั
กองทุนรวมอื่นภายใตดุ้ลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ  ทัง้นี้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11 กนัยายน 2561 

บริษทัจดัการอาจไมข่าย ไม่รบัซ้ือ
คืน หรอืไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

- • กรณี อยู่ในระหวา่งด าเนินการ
เปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการ
กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

11 กนัยายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค า
สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ 

ของตน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน 
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่าย 
• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการได้

ด าเนินการลด และ/หรอืเพิม่
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ 
 

 
 

- 

 
 
• บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

เรื่องดงักล่าว ภายใน 3 วนัท า
การ 

11 กนัยายน 2561 

ข้อก าหนดอ่ีน ๆ 
• เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(PVD) ไปยงักองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF for PVD) 

 
- 

 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอน

เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชพี (RMF for PVD) ไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ตาม
ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

11 กนัยายน 2561 

การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการ
ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้
ตามท่ีประกาศก าหนด 

-       ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่   
สามารถด ารงเงนิกองทุนได้
ตามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการ
กองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีาร
ขอรบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน 

11 กนัยายน 2561 

ค าจ ากดัความ ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1 พฤศจกิายน 2561 

ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง : 
-- ส่วนโครงการ -- 

ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : 
      ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์      

จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : 
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์        
จ ากดั (มหาชน) 
 

1 พฤศจกิายน 2561 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

เรือ่ง 
รายละเอียด 

วนัท่ีมีผล 
เดิม การแก้ไข 

ผูด้แูลผลประโยชน์ : 
-- ส่วนข้อผกูพนั -- 

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : ฝ่ายบรกิารธุรกจิ
หลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 18 
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร ์แกรนด ์รามา ไนน์ 
(ทาวเวอร ์เอ) ถนนพระราม 
9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย
ขวาง กรงุเทพมหานคร 
10310  
โทรศพัท ์02-470-5920 
โทรสาร 02-470-1995-7  
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ
กองทุนรวม :  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
400/22 ถนนพหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์02-470-3207 
โทรสาร 02-470-1996-7 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่Tower Gland 
พระราม 9 ชัน้ 17 เลขที ่9 
ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0 2128 2331-6 
โทรสาร 0 2128 2401-4 
 
 
 
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ   
กองทุนรวม :  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน)  
เลขที ่Tower Gland พระราม 
9 ชัน้ 17 เลขที ่9 ถนน
พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
10310  
โทรศพัท ์02-128-2331-6 
โทรสาร 02-128-2401-4 

1 พฤศจกิายน 2561 

เปล่ียนแปลงกองทุนหลกั (Master 
Fund) 

กองทุน Amundi Funds 
Equity Japan Target 

กองทุน  Invesco Japanese    
Equity Advantage Fund 

1 มนีาคม 2562 

ตวัช้ีวดักองทุน (Benchmark) เปรยีบเทยีบกบัผลการ
ด าเนินงานของ กองทุน 
Amundi Funds Equity 
Japan Target (“กองทุน
หลกั”) ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุล 
เงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณ
ผลตอบแทน 

เปรยีบเทยีบกบัผลการ  
ด าเนินงานของ กองทุน 
Invesco Japanese Equity 
Advantage Fund (“กองทุน
หลกั”) ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาท  

     ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

1 มนีาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
      ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 22,133,075.44            4.43                

เงนิฝากธนาคาร 22,133,075.44            4.43                

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ 472,161,490.68          94.49              

หน่วยลงทุน 472,161,490.68          94.49              

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 9,136,207.52             1.83                

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 9,136,207.52             1.83                

ประเภทรายการค้างรบัค้างจ่ายหรอืหนี้สนิอืน่ ๆ (3,723,019.74)            (0.75)               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 499,707,753.90             100.00                
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 
 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 4.43 57,676,737.66 22,133,075.44

          รวมเงินฝากธนาคาร 4.43 22,133,075.44

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปลีย่น 1.83 472,360,200.00 9,136,207.52

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 1.83 9,136,207.52

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 94.49 332,868.37 472,161,490.68

          รวมหน่วยลงทนุ 94.49 472,161,490.68

รวมเงินลงทนุ 100.75 503,430,773.64

รายการค้างจา่ยหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.75 -3,723,019.74

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 499,707,753.90

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถุประสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวริ์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED                                                              ป้องกนัความเสีย่ง 12,005,950.00 0.0482 08 Aug 2019 240,700.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 301,241,200.00 1.1447 04 Oct 2019 5,720,000.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 43,394,250.00 0.1791 08 Aug 2019 895,200.00

สญัญาฟอร์เวริ์ด TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสีย่ง 115,718,800.00 0.4563 08 Aug 2019 2,280,307.52

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

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสดุ และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั 
AAA 

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจสง่ใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑต์ ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท างธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินดัช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้ายเพือ่จ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท                       ผูอ้อก อนัดบั มลูค่าตาม

ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 22,133,075.44                
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มีอายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินดัช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นการผดินดัช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึง่สะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ๆ 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) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึง่ก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดับความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสดุของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

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

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย การปฏิบตัิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอ้ผูกพนัทางการเงนิยงัคงเป็นไปได้ในปัจจุบนั แต่
ความมัน่คงยงัจ ากดัอยู่ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการช าระหนี้คนืตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพทางเศรษฐกจิ 

CCC(tha), CC(tha), C(tha)   แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้ต ่ามากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามข้อผูกพนัทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองคก์รหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สงูสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใตอ้นัดบัความน่าเชื่อถอืน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีส่ดุ” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกตแิลว้

จะก าหนดให้กบัตราสารทางการเงนิที่ออกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีที่มรีะดบัความน่าเชื่อถือสูงเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสงู

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินดัช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตปุระกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชีพ้เิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะไม่

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใชเ้พื่อแจง้ให้
นกัลงทุนทราบว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถอืและแจง้แนวโน้มทศิทางของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหส้งูขึน้ “สญัญาณ
ลบ” จะบ่งชีแ้นวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะ
ไดร้บัการปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกติสญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลา
สัน้ๆ 
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รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
วนัที ่ รายละเอยีด การด าเนินการแกไ้ข 

  
 

 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทั
จดัการ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

กลุม่ของตราสารการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 22,133,075.44                     4.43           

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ -                                   -            

ลงทุนได้ (Investment grade)

(ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัที่ -                                   -            

สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรอืไม่ม ีRating

สดัสว่นเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
http://www.lhfund.co.th/
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รายงานรายช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม

2561 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 ตามรายชื่อ ดงันี้ 

- ไม่ม ี  - 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ีบ่รษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทั

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

 

 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มลูค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2562 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

ช่ือกองทนุ PTR

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E 0.3943

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 9,274.45 1.605 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 185.49 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,545.74 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.008 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.13 0.001 ตามทีจ่่ายจรงิ

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 34.90 0.006 ตามทีจ่่ายจรงิ

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 11,092.71 1.920

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 89.51 0.015 ตามทีจ่่ายจรงิ

หมายเหตุ

*    ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี

**  ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

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

 
 
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอต่อ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E 

 
ความเหน็  

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E ซึง่ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอยีดเงนิ
ลงทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิงบกระแสเงนิสด และขอ้มลูทาง
การเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E ณ วนัที ่
31 กรกฎาคม 2562 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกองทุนตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ได้ปฏบิตัิตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้รหิารกองทุนฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกองทุนฯ แต่
ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
    

เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้จะสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแ่สดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารกองทุนฯ ต่องบการเงิน 

ผู้บรหิารกองทุนฯ มหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารกองทุนฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกองทุนหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็น
สาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกองทุน  

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารกองทุนฯ ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารกองทุนฯ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารกองทุนฯ และจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น
เหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

ขา้พเจ้าไดส้ื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผู้บรหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ได้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล ที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิ                       
ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว 
 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 

 
นายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2109 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 ตลุาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์

เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 472,161,490.68 703,264,849.78

(ราคาทุนปี 2562 : 489,058,536.77 บาท) 

(ราคาทุนปี 2561 : 650,156,720.75 บาท) 

เงนิฝากธนาคาร 6 22,129,937.92    7,358,313.56     

ดอกเบีย้คา้งรบั 3,137.52           8,327.07           

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 9,136,207.52     1,843,820.28     

ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                  64,863,049.55    

สนิทรพัยอ์ื่น 15,423.78         16,615.15         

รวมสินทรพัย์ 503,446,197.42   777,354,975.39   

หน้ีสิน

หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 7 -                  1,800,630.00     

เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน -                  62,650,724.65    

เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 2,789,130.73     2,096,917.45     

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 926,845.06        1,207,164.57     

หนี้สนิอื่น 22,467.73         40,703.16         

รวมหน้ีสิน 3,738,443.52      67,796,139.83     

สินทรพัยส์ทุธิ 499,707,753.90   709,558,835.56   

สินทรพัยส์ทุธิ :

ทุนที่ได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 555,836,591.72  678,849,459.20  

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชปีรบัสมดุล 18,719,013.46 10,559,279.88

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนนิงาน 5 (74,847,851.28) 20,150,096.48

รวมสินทรพัยส์ทุธิ 499,707,753.90   709,558,835.56   

สนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย 8.9901 10.4523

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี(หน่วย) 55,583,659.1584 67,884,945.9064 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทเงนิลงทุน

ชือ่หลกัทรพัย์
มลูคา่ยตุธิรรม วนัครบก าหนด

เงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ

INVESCO Japanese Equity Advantage Fund IJEACAJ LX -              332,868.3700 472,161,490.68 100.00             

รวมเงินลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ 472,161,490.68 100.00               

รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 489,058,536.77 บาท) 472,161,490.68 100.00               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย์

อตัราส่วนของ

มลูคา่ยตุธิรรมจ านวนหน่วยมลูคา่ที่ตราไว้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทนุ

รายได้ดอกเบีย้ 698,262.19 811,068.68

รวมรายได้จากการลงทนุ 698,262.19 811,068.68

ค่าใช้จา่ย

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 8, 9 9,274,451.72 10,247,094.09

คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 185,489.12 209,237.40        

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 8, 9 1,545,741.94     1,743,645.33

คา่ธรรมเนยีมวชิาชพี 45,000.00 48,000.00

คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิโครงการ 42,025.87 60,412.15

รวมค่าใช้จา่ย 11,092,708.65 12,308,388.97

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิ (10,394,446.46) (11,497,320.29)

รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,854,229.46) 24,301,627.61

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (31,844,464.55) (8,862,318.33)

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 20,155,121.16 5,734,375.03

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (76,278,050.57) (477,050.53)

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 6,272,875.45 16,560,647.57

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 9,093,017.24 (2,830,949.72)

รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ (74,455,730.73) 34,426,331.63

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (84,850,177.19) 22,929,011.34

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 
 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (10,394,446.46) (11,497,320.29)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1,854,229.46) 24,301,627.61

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (31,844,464.55) (8,862,318.33)

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 20,155,121.16 5,734,375.03

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (76,278,050.57) (477,050.53)

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 6,272,875.45 16,560,647.57

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 9,093,017.24 (2,830,949.72)

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (84,850,177.19)       22,929,011.34        

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 11 (10,147,770.57)       (56,751,654.05)       

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของทนุท่ีได้รบั(ท่ีรบัซ้ือคืน)จากผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหว่างปี

มลูคา่หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายในระหวา่งปี 24,820,396.21       600,659,875.38      

มลูคา่หน่วยลงทุนที่รบัซือ้คนืในระหวา่งปี (139,673,530.11)     (164,278,827.23)     

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิของทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ (114,853,133.90)      436,381,048.15       

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของสินทรพัยส์ทุธิในระหว่างปี (209,851,081.66) 402,558,405.44       

สนิทรพัยส์ุทธติ้นปี 709,558,835.56      307,000,430.12      

สินทรพัยส์ทุธิปลายปี 499,707,753.90       709,558,835.56       

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทนุ (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 67,884,945.9064 28,267,064.1311

บวก หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายในระหวา่งปี 2,642,439.1141 55,235,089.4097

หกั หน่วยลงทุนที่รบัซือ้คนืในระหวา่งปี (14,943,725.8621) (15,617,207.6344)

หน่วยลงทนุ ณ วนัส้ินปี 55,583,659.1584     67,884,945.9064     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การเพ่ิมขึน้(ลดลง)ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (84,850,177.19)  22,929,011.34       

รายการปรบักระทบการเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธใินสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน -

ใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิี่ได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน :-

การซือ้เงนิลงทุน (773,061,971.11) (1,054,520,368.06)

การจ าหน่ายเงนิลงทุน 921,156,979.83 694,793,196.99    

การลดลงในดอกเบีย้คา้งรบั 5,189.55         3,218.87             

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน 64,863,049.55   (64,863,049.55)

การ(เพิม่ขึน้)ลดลงในสนิทรพัยอ์ื่น 1,191.37         (13,448.83)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน (62,650,724.65) 62,650,724.65      

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในเจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน
692,213.28      (3,339,709.67)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (280,319.51) 543,398.13          

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในหนี้สนิอื่น (18,235.43) 20,251.11           

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,854,229.46    (24,301,627.61)

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 31,844,464.55   8,862,318.33       

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (20,155,121.16) (5,734,375.03)

รายการขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 76,278,050.57   477,050.53          

รายการก าไรสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (6,272,875.45) (16,560,647.57)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (9,093,017.24) 2,830,949.72       

ส่วนต ่ามลูคา่ตราสารหนี้ตดัจ าหน่าย (540,397.59) (717,386.17)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 139,772,528.83 (376,940,492.82)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 24,820,396.21   600,659,875.38    

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (139,673,530.11) (164,278,827.23)

แบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน (10,147,770.57) (56,751,654.05)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (125,000,904.47) 379,629,394.10     

เงินฝากธนาคารเพ่ิมขึน้สทุธิ 14,771,624.36   2,688,901.28         

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 7,358,313.56    4,669,412.28       

เงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินปี (หมายเหตขุ้อ 6) 22,129,937.92 7,358,313.56         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรบัปี ส าหรบัปี ส าหรบังวด

2562 2561 10/8/59 - 31/7/60

ข้อมลูผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทุนเริม่แรก -             -             10.0000

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธติ้นปี 10.4523 10.8607 -              

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (0.1590) (0.2557) (0.1373)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (0.0284) 0.5405        1.7465         

รายการขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (0.4870) (0.1971) (0.5882)

รายการก าไรสุทธทิี่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.3083         0.1275        0.6911         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (1.1666) (0.0106) 1.1048         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.0959         0.3684        (0.4461)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 0.1391         (0.0630) 0.0511         

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทัง้สิน้ (1.2977) 0.5100 2.4219
หกั การแบ่งปันส่วนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน* (0.1645) (0.9184) (1.5612)

มลูค่าสินทรพัยส์ทุธิปลายปี/งวด 8.9901           10.4523        10.8607         

อตัราส่วนของก าไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (14.6857) 3.5175        24.2151        

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัและข้อมลูประกอบเพ่ิมเติมท่ีส าคญั

มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธปิลายปี/งวด (พนับาท) 499,707.75    709,558.84   307,000.43    

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.9199         1.8882        1.5243         

อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.1209         0.1244        0.1510         

อตัราส่วนของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการซือ้ขายเงนิลงทุน

ระหวา่งปี/งวดต่อมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 197.9426      130.6696     275.8284      

ข้อมลูเพ่ิมเติม **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแลว้ถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

** ไม่นบัรวมเงนิลงทุนในเงนิฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ใบรบัฝากเงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทุนอยา่งแท้จรงิ ซึง่

ไม่รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E จดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2559 มมีลูค่าโครงการ 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่า
หน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมมีูลค่าจดทะเบยีนเริม่แรก692,287,761.23 บาท (แบ่งเป็น 69,228,776.1230 หน่วย 
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 กองทุนฯ ได้
จดทะเบยีนเพิม่ทุน จ านวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการ
ทัง้สิน้ 2,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) กองทุนฯ มนีโยบาย 
ที่จะลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares โดยกองทุนหลกัมีนโยบายเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุนในบรษิทัต่างๆ ทีม่ภีูมลิ าเนาหรอืด าเนินการกจิกรรมทางเศรษฐกจิสว่นใหญ่ในประเทศญี่ปุ่ น โดยตรา
สารทุนจะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้หรอืตลาดซือ้ขายโดยตรง (over the counter) ซึง่กองทุนฯ จะลงทุนโดยเฉลีย่
ในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ ส าหรับส่วนที่เหลือกองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Hedging) ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ
อย่างไรกต็ามกองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structurednote) 
รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-
investmentgrade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) กองทุนฯ มนีโยบาย 
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ีและการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้
พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน ประกอบกบัประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน  

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
2.3 เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงนิจงึไดม้กีารแปลงบการเงนิเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงนิทีจ่ดัท าเป็นภาษาไทย 

2.4 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว ้
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี ่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2562 
กองทุนฯ ไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั
ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ านวนหลายฉบบัซึง่มผีลบงัคบัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาใช้ก่อนวนัถือปฏบิตั ิซึ่งฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้
ประเมนิแลว้เหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบัปีที่เริม่ใช้มาตรฐานดงักล่าว โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31                           
(ปรบัปรุง 2560) 

รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 
(ปรบัปรุง 2560)  

โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560) 

การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิในกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั 
ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมต่ีองบการเงนิในปีที่เริม่ใช้มาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชสี่วนเกนิและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ตน้ทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัที่

วดัค่าเงนิลงทุน 
- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของตราสารอนุพนัธแ์สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ซึง่ค านวณและวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  
4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้งวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นสว่นหนึ่งของก าไรสะสมซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมสี่วนในสนิทรพัยส์ทุธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัสว่นแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

5. ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2562 2561 

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธสิะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 2559)  (19,215,800.04)  (7,718,479.75) 

ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 2559)  122,444,855.31  98,143,227.70 

ขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

   (41,915,467.03)    (33,053,148.70) 

ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

 44,572,412.44  38,838,037.41 

ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

 61,608,638.05  62,085,688.58 

ขาดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 10 
ส.ค. 2559) 

  (8,508,279.01)   (25,068,926.58) 

ก าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

 43,190.28  2,874,140.00 

หกั การแบง่ปันสว่นทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน   (138,879,453.52)   (82,127,799.47) 

ก าไรสะสมจากการด าเนินงานต้นปีทัง้ส้ิน  20,150,096.48  53,972,739.19 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2562 2561 2562 2561 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)        -    0.62            - 7,358,313.56 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.375        - 8,079,135.66            - 

LGT Bank (Singapore) Ltd.    1.530        - 14,050,802.26            - 

รวม   22,129,937.92 7,358,313.56 

7. สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ มีสนิทรพัย์(หนี้สนิ)ตราสารอนุพันธ์จากการท าสญัญาซื้อขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแหง่ จ านวน 4 สญัญาและ 7 สญัญา ตามล าดบั ซึง่มรีายละเอยีด
ของสญัญาดงันี้ :- 

• ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(JPY) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 400,000,000.00 115,718,800.00    0.289295 8 ส.ค. 62 2,280,307.52 

JPY/THB 150,000,000.00 43,394,250.00    0.289295 8 ส.ค. 62 895,200.00 

JPY/THB 41,500,000.00 12,005,950.00    0.289300 8 ส.ค. 62 240,700.00 

JPY/THB 1,040,000,000.00 301,241,200.00    0.289697 4 ต.ค. 62 5,720,000.00 

รวม  1,631,500,000.00  472,360,200.00   9,136,207.52 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

• ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(JPY) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 60,000,000.00 18,066,300.00 0.301105 31 ส.ค. 61 116,220.00 

JPY/THB 185,000,190.00 55,742,407.25 0.301310 26 ต.ค. 61 271,210.28 

JPY/THB 640,000,000.00 192,998,400.00 0.301560 26 ต.ค. 61 1,392,640.00 

JPY/THB 75,000,000.00 22,594,500.00 0.301260 26 ต.ค. 61 63,750.00 

รวม  960,000,190.00  289,401,607.25   1,843,820.28 

 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(JPY) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 20,000,000.00 5,828,360.00 0.291418 31 ส.ค. 61 (154,780.00) 

JPY/THB 100,000,000.00 29,135,200.00 0.291352 31 ส.ค. 61 (839,100.00) 

JPY/THB 350,000,000.00 103,987,800.00 0.297108 28 ก.ย. 61 (806,750.00) 

รวม 470,000,000.00  138,951,360.00   (1,800,630.00) 

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ (เดมิ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจนถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2561) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (รอ้ยละต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) 
ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  
ค่าใชจ้่าย นโยบายการก าหนดราคา 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

9. รายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกนั 

ในระหว่างปี กองทุนฯ มรีายการบญัชทีีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหว่างกองทุนฯ และกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2562 2561 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 9,274,451.72 10,247,094.09 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน 1,545,741.94 1,743,645.33 

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 

 2562 2561 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 743,127.88 979,352.12 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 123,854.61 163,225.39 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ไดซ้ือ้และขายเงนิลงทุนในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงนิ
ฝากธนาคารและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นจ านวนเงนิ 1,673.90 ลา้นบาท และ 1,743.59 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยคดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 289.7155 และ 267.4799 ต่อมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปีตามล าดบั 

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปี สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 กองทุนฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุด
ทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 

อตัราต่อ
หน่วย (บาท/

หน่วย) 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 

2562 2561 

18 สงิหาคม 2560 1 มถุินายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 0.40 - 12,151,663.20 
20 ตุลาคม 2560 1 สงิหาคม 2560 - 29 กนัยายน 2560 0.60 - 27,181,054.51 
22 ธนัวาคม 2560 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจกิายน 2560 0.25 - 17,418,936.34 

24 สงิหาคม 2561 1 มถุินายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 0.15 10,147,770.57 - 

  รวม  10,147,770.57  56,751,654.05 

12.    เครือ่งมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ 
ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
พจิารณาการลงทุนในตราสารทีด่มีคีุณภาพ มปีระวตักิารด าเนินงานทีด่ ีและมคีวามมัน่คง นอกจากนี้ผูจ้ดัการกองทุน
จะตดิตามและวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอ 

12.2 ความเสีย่งดา้นการตลาด 
โอกาสทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลง เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน การปรบัตวัของราคาสนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัในการผลติ รวมถงึความ
เสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมผีลให้
ราคาของตราสารทีก่องทุนฯ ถอือยู่เกดิความผนัผวนได ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนฯ จะท าการวเิคราะหถ์งึปัจจยั
ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบถงึการปรบัตวัของราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารและอตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง จงึท าใหก้องทุนฯ มคีวามเสีย่งดา้นน้ีอยู่ในระดบัต ่า 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

          หน่วย : บาท  

12.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงที่กองทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรอืภายในระยะเวลาที่ต้องการ 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนฯ จะพจิารณาการลงทุนในตราสารทีม่คีุณภาพและค านึงถงึสภาพคล่องในการซือ้ขาย
ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

12.4 ความเสีย่งดา้นประเทศทีล่งทุน 
 เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์หรอื  ตราสารที่

กองทุนฯ ไดพ้จิารณาลงทุนและอาจสง่ผลใหก้องทุนฯ ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัไว ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการ
กองทุนฯ จะศกึษาและประเมนิปัจจยัเสีย่งต่างๆ อย่างระมดัระวงัรวมทัง้ศกึษาขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุนของกองทุนฯ 

12.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกบัเงนิอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนฯ 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รบัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท อย่างไรก็ตาม ผู้จ ัดการกองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลีย่นตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึ่งอาจมตี้นทุนที่เพิม่ขึน้จากการท าธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสีย่ง
ดงักล่าว  

12.6 ความเสีย่งดา้นการลงทุนในสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 เกดิจากการที่เงนิลงทุนไม่สามารถป้องกนัความเสีย่งไดท้ัง้หมด และหากคาดการณ์ผดิอาจท าให้เสยีโอกาสในการ

ได้รบัผลตอบแทนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนการป้องกันความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการลงทุนของบรษิทัจดัการ 

13. การอนุมติังบการเงิน 

 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2562 
 


