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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) ประเภทรบั  
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

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

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรอืสกุลเงนิที่จะลงทุนอื่นใด 
ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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

     ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ 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
ตราสารทุนนัน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่องทุนลงทุน
เท่านัน้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 

 
 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั ขอน าส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน 
ผลการด าเนินงานของกองทุนตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

กองทุน LHJAP-E ในช่วงรอบระยะเวลา 1 สงิหาคม 2562  ถงึ 31 กรกฏาคม 2563 ปรบัตวัลดลง -0.90% สาเหตุจาก 

• ความกงัวลของนักลงทุนเกีย่วกบัปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายดา้นการสงครามการคา้ของประธานาธบิดโีดนัลด ์
ทรมัป์ ระหว่างสหรฐัและจนีมแีนวโน้มคลีค่ลาย ท าใหค้วามกงัวลดา้น supply chain ลดลง และมกีารเซน็สญัญา
การคา้ phase 1 ไปแลว้ในช่วงปลายเดอืนมกราคม 
  

• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุน้ทัว่โลกปรบัตวัลงอย่างมากรวมถงึญีปุ่่ น จากภาวะการระบาดของไวรสั
โควดิ19 และมาตราการปิดเมอืงส่งผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิหยุดชะงกัชัว่คราว นอกจากนี้ปัจจยัการประทว้ง
ภายในสหรฐัฯและความขดัแย้งกบัจนีส่งผลใหต้ลาดมคีวามผนัผวน อย่างไรก็ดตีลาดไดส่้งสญัญาณฟ้ืนตวัอีก
ครัง้หลงัตวัเลขการระบาดในหลาย ๆ ประเทศเริม่ส่งสญัญาณดีขึ้น รวมถึงการที่ประเทศในเอเชีย เช่น จีน, 
ญีปุ่่ น, เกาหล ีมกีารผ่อนคลายมาตราการ Lock-Down  

 
• ค่าเงนิเยน็แขง็ค่าในช่วงเดอืนสงิหาคม 2562  ถงึ กรกฎาคม 2563 จาก 107 เยนต่อดอลลารเ์ป็น 105 เยนต่อ

ดอลลารเ์ป็นหนึ่งในสาเหตุทีท่ าใหต้ลาดหุน้ TOPIX ปรบัตวัลดลง 
 

• เศรษฐกิจญี่ปุ่ นหดตวัสูง -27.8% QoQ ในไตรมาส 2 (vs. -2.5% ในไตรมาสก่อน) รุนแรงสุดนับตัง้แต่ปี 1955 
จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ประเทศที่กดดนัการบริโภค และอุปสงค์โลกที่อ่อนแอซึ่งกดดนัการ
ส่งออกและภาคการผลิต โดยการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจญ่ี ปุ่นนอกจากน้ี จะยังได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์
ภายนอกทีอ่่อนแอจากการระบาดของ COVID-19 ทีย่ดืเยือ้ ขณะทีอุ่ปสงคใ์นประเทศแมจ้ะส่งสญัญาณฟ้ืนตวัแต่
ก็ยงัมีความเสี่ยงจาก COVID-19 ที่กลบัมารุนแรง ซึ่งส่งผลให้รฐับาลท้องถิ่นในบางจงัหวดักลบัมาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
มุมมองต่อตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น  

• ระดบัราคา Forward P/E ของ TOPIX ในปี 2021 อยู่ที่ 13.98 เท่า หรอื อยู่ที่ +1.0 SD ในรอบ 5 ปีซึ่งถือว่า
ค่อนขา้งถูก  

• ตลาดหุน้ญี่ปุ่ นยงัไดร้บัปัจจยับวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของ BOJ โดย BOJ ยงัคงนโยบายการเขา้ซื้อ 
TOPIX-linked ETF 6 ลา้นลา้นเยน และมแีนวโน้มเพิม่เป็น 12 ลา้นลา้นเยน ต่อปี 

• ธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) ยงัคงมแีนวโน้มด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง รวมถงึนโยบาย
การคลงัทีย่งัคงออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 
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บรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ทีไ่ดม้อบความไว้วางใจใหบ้รษิทับรหิารเงนิลงทุนของท่าน 

บรษิทัยงัคงยนืยนัในความตัง้ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบรหิารเงนิของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดต่อไป และหากท่าน

มขีอ้สงสยัประการใด ท่านสามารถตดิต่อมาไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส ์จ ากดั หมายเลขโทรศพัท ์

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

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

            บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

    
 
 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

 
- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึ
ผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ง ก่อนตดัสนิใจลงทุน 
 
 
 

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทนุ มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในประเทศ 21,131,676.02            7.06               

เงนิฝากธนาคาร 21,131,676.02            7.06               

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ 289,803,418.04          96.82             

หน่วยลงทุน 289,803,418.04          96.82             

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (4,781,007.09)             (1.60)              

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น (4,781,007.09)             (1.60)              

ประเภทรายการคา้งรบัคา้งจ่ายหรอืหนีส้นิอื่น ๆ 7,734,063.44              2.58               

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 299,308,183.69              100.00               
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รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรพัย ์
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

อตัราส่วน จ านวนเงินต้น มลูค่ายติุธรรม

(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.00 0.00 0.00

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 7.06 23,458,298.29 21,131,676.02

          รวมเงินฝากธนาคาร 7.06 21,131,676.02

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น -1.60 286,893,724.00 -4,781,007.09

          รวมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.60 -4,781,007.09

หน่วยลงทนุ

     หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์

INVESCO Management SA 83.37 167,586.33 249,520,313.86

     หมวดธุรกจิหน่วยลงทุน

Comgest Asset Management 13.46 92,473.56 40,283,104.18

          รวมหน่วยลงทนุ 96.82 289,803,418.04

รวมเงินลงทนุ 102.29 306,154,086.97

รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -2.29 -6,845,903.28

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100.00 299,308,183.69

รายละเอียด

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วตัถปุระสงค์ มลูค่าสญัญา

(Notional Amount)

% NAV วนัครบก าหนด ก าไล/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอรเ์วริด์ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                 ป้องกนัความเสี่ยง 70,716,720.00 (0.2818) 13 Nov 2020 (843,533.61)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 24,427,180.00 0.0388 11 Sep 2020 116,056.00

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 69,571,200.00 (0.6876) 16 Oct 2020 (2,058,000.00)

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 15,055,000.00 0.0488 14 Aug 2020 145,950.00

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 17,391,300.00 0.0301 11 Sep 2020 90,132.00

สญัญาฟอรเ์วริด์ THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED                                                     ป้องกนัความเสี่ยง 69,523,200.00 (0.6909) 11 Sep 2020 (2,067,840.00)

สญัญาฟอรเ์วริด์ TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ป้องกนัความเสี่ยง 20,209,124.00 (0.0547) 16 Oct 2020 (163,771.48)

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

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมอีายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

AAA อนัดบัเครดิตสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นใน
เกณฑส์งูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ 

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

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบัสงูกว่า 

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

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนขา้งชดัเจน 
ซึง่อาจส่งใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้น
ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งอาศยัเงือ่นไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อย่างมากจงึ
จะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้

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

อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 

 

 

ประเภท ผู้ออก อนัดบั มลูค่าตาม
ความน่าเช่ือถอื ราคาตลาด

เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) AA+(FITCH) 21,131,676.02    
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะสัน้มอีายุต า่กว่า 1 ปี 

T1 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิที่แขง็แกร่งในระดบัดมีาก และนักลงทุนจะไดร้บัความ

คุม้ครองจากการผดินัดช าระหนี้ทีด่กีว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื่น ผูอ้อกตราสารทีไ่ดร้บัอนัดบัเครดติในระดบัดงักล่าว

ซึง่มเีครื่องหมาย “+” ดว้ยจะไดร้บัความคุม้ครองด้านการผดินัดช าระหนี้ทีส่งูยิง่ขึน้ 

T2 ผูอ้อกตราสารหนี้มสีถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในระดบัด ีและมคีวามสามารถในการช าระ

หนี้ระยะสัน้ในระดบัทีน่่าพอใจ 

T3 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

T4 ผูอ้อกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการช าระหนี้ระยะสัน้ทีค่่อนขา้งอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ ในตระกูลเงินบาท ซึ ่งสะท้อน

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงนิบาทเป็น

สกุลเงนิตราต่างประเทศ 

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

เปลีย่นแปลงอนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารในระยะปานกลางหรอืระยะยาว โดย TRIS Rating จะพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้ ทัง้นี้ แนวโน้มอนัดบัเครดติทีอ่อกใหแ้ก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทยีบเท่ากบัความสามารถในการ

ช าระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอนัดบัเครดติแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ 

Stable  หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจไม่เปลีย่นแปลง 

Negative หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัลดลง 

Developing หมายถงึ อนัดบัเครดติอาจปรบัขึน้ ปรบัลดลง หรอืไม่เปลีย่นแปลง 

สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของอนัดบัความน่าเชื่อถอืภายในประเทศไทย ซึ่งก าหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชื่อถอืนี้จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อก
ตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรอืค ้า
ประกนัโดยรฐับาล 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

AA(tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืขัน้สงูมากเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงนิขัน้นี้ต่างจากผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นที่ได้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืขัน้สงูสุดของประเทศไทยเพยีงเลก็น้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชื่อถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรยีบเทยีบกับผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย 
อย่างไรกด็มีคีวามเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิจะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงนิเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อื่นที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในประเภททีส่งูกว่า 

BB (tha) แสดงถงึระดบัความน่าเชื่อถอืค่อนขา้งต ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ช าระหนี้ตามเงือ่นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ 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 ความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางการเงนิขึ้นอยู่กบัสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
และการพฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

D(tha) อนัดบัความน่าเชื่อถอืเหล่านี้ จะถูกก าหนดใหส้ าหรบัองค์กรหรอืตราสารหนี้ซึง่ก าลงัอยู่ในภาวะผดินัดช าระหนี้
ในปัจจุบนั 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรยีบเทียบ

กบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนัดบัความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรบัอนัดบั

ความน่าเชื่อถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อยทีสุ่ด” เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดยีวกนัและโดยปกติ

แลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงนิทีอ่อกหรอืค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืสงูเป็น

พเิศษจะมสีญัลกัษณ์ “+” แสดงไวเ้พิม่เตมิจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีก่ าหนด 

F2 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัทีน่่า

พอใจเมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีระดบัความน่าเชื่อถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทยีบเท่ากบักรณีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่งูกว่า 

F3 (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาในระดบัปาน

กลางเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าว

จะมคีวามไม่แน่นอนมากขึน้ไปตามความเปลีย่นแปลงในทางลบในระยะสัน้มากกว่าตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั

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

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอน

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดงักล่าวจะไม่

แน่นอนมากขึน้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิแลการเงนิในทางลบระยะสัน้ 

C (tha) แสดงถงึระดบัความสามารถในการช าระหนี้ตามเงือ่นไขทางการเงนิของตราสารตามก าหนดเวลาทีไ่ม่แน่นอนสูง

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารหรอืตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ทางการเงนิขึน้อยู่กบัสภาวะทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิและสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

D (tha) แสดงถงึการผดินัดช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้ 

หมายเหตุประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรบัประเทศไทย 

เครื่องบ่งชี้พเิศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืทุกระดบั เพื่อแยกความแตกต่าง

ออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัสากล เครื่องหมาย “ + ” หรอื “ - ” อาจจะถูกระบุไวเ้พิม่เตมิต่อจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถอืส าหรบัประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถงึสถานะย่อยโดยเปรยีบเทยีบกนัภายในอันดบัความน่าเชื่อถอืขึน้หลกั ทัง้นี้ จะ

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

ส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในระยะยาวและจะไม่มกีารระบุสญัลกัษณ์ต่อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน

ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Rating Watch) : สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจะถูกใช้เพื่อแจง้ใหน้ัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว สญัญาณดงักล่าวอาจระบุเป็น “สญัญาณบวก” ซึง่บ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหสู้งขึน้ “สญัญาณลบ” 
จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืใหต้ ่าลง หรอื “สญัญาณววิฒัน์” ในกรณีทีอ่นัดบัความน่าเชื่อถอือาจจะไดร้บัการ
ปรบัขึน้ ปรบัลง หรอืคงที ่โดยปกตสิญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชื่อถอืมกัจะถูกระบุไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

รายงานสรปุเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 
รายงานการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

วนัท่ี รายละเอียด การด าเนินการแก้ไข 
  

 
 

 

 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - -

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 21,131,676.02                  7.06                  

หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก/สัง่จ่าย/รบัอาวลั/ค า้ประกนั

(ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถ -                                 -                    

ลงทุนได ้(Investment grade)

(ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่ -                                 -                    

สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรอืไมม่ ีRating

กลุม่ของตราสารการลงทนุ

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 0% NAV 

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

รายงานรายช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

 กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E มกีารท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม

2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ตามรายชื่อ ดงันี้ 
 

-ไม่ม-ี 

หมายเหตุ :  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวม ไดท้ี่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิทั

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

 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2563 

ช่ือกองทุน PTR 
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E N/A 

 
 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงิน ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

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

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 6,703.06 1.607 ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 134.06 0.032 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,117.18 0.268 ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 
ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 45.00 0.011 ตามทีจ่่ายจรงิ 
ค่าทีป่รกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 7.15 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการด าเนินโครงการ (Others Operating  Expense) 7.46 0.002 ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 8,013.91 1.922  
    
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ 0.00 0.000 ตามทีจ่่ายจรงิ 

หมายเหตุ    
* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์  

 
 
 

http://www.sec.or.th/


 

 

16 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

 
 
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  
 

เสนอต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E  

 
ความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน -E ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรพัย์สุทธ ิ         
งบกระแสเงนิสด และขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวันเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึ
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิและรายละเอยีดเงนิลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E 
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธ ิกระแสเงนิสด และขอ้มลูทางการเงนิ
ทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกองทุน
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บรหิารกองทุนฯ เป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของ
กองทุนฯ แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะ
ไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

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

ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวาม
ขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมี
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทุนฯ และหากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เพื่อใหผู้บ้รหิารกองทุนฯ ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูล
ทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารกองทุนฯ พจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารกองทุนฯ รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตัง้ใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

ผูบ้รหิารกองทุนฯ มหีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกองทุน  
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ใน
ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลู
ที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอื
ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ  
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิ

จากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

ขา้พเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม
ภายในของกองทุน 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่้บรหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิารของกองทุนฯ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิารกองทุนฯ 
และจากหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกองทุนในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีเ่กี่ยวข้อง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูบ้รหิารกองทุนฯ ว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารกองทุนฯ เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้บรหิารกองทุนฯ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงนิในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากที่
จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สาร
ดงักล่าว 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

 
ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน าเสนอรายงานฉบบันี้คอื นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 

 
 
 
 

 
นางขวญัใจ  เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5875 
บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 ตุลาคม 2563 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบดลุ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม 289,803,418.04 472,161,490.68

(ราคาทุนปี 2563 : 280,320,819.51 บาท) 

(ราคาทุนปี 2562 : 489,058,536.77 บาท) 

เงินฝากธนาคาร 6 21,131,174.69        22,129,937.92        

ดอกเบีย้ค้างรับ 501.33                   3,137.52                

สนิทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 7 352,138.00            9,136,207.52          

ลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทุน 6,188,033.28          -                        

สนิทรัพย์อ่ืน 2,338.72                15,423.78              

รวมสินทรัพย์ 317,477,604.06      503,446,197.42      

หนีสิ้น

หนีส้นิตราสารอนุพนัธ์ 7 5,133,145.09          -                        

เจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 12,462,533.22        2,789,130.73          

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 565,437.48            926,845.06            

หนีส้นิอ่ืน 8,304.58                22,467.73              

รวมหนีสิ้น 18,169,420.37        3,738,443.52          

สินทรัพย์สุทธิ 299,308,183.69      499,707,753.90      

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 341,506,379.44      555,836,591.72      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ 42,030,517.58 18,719,013.46

ขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน 5 (84,228,713.33) (74,847,851.28)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 299,308,183.69      499,707,753.90      

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย 8.7643 8.9901

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี (หน่วย) 34,150,637.9311    55,583,659.1584    
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุ่มตามประเภทเงินลงทุน

(%)

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่ายุตธิรรม อัตราดอกเบีย้ วันครบก าหนด

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

INVESCO Japanese Equity Advantage Fund IJEACAJ LX -               167,586.3310 249,520,313.86      86.10                 

COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC COMGRJA ID -               92,473.5630   40,283,104.18        13.90                 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 289,803,418.04      100.00               

รวมเงินลงทุนทัง้สิน้ (ราคาทุน 280,320,819.51 บาท) 289,803,418.04      100.00               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ช่ือย่อหลักทรัพย์ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วย

อัตราส่วนของ

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบีย้ 36,219.88 698,262.19

รวมรายได้จากการลงทุน 36,219.88 698,262.19

ค่าใช้จ่าย

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 8, 9 6,703,061.09 9,274,451.72

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 8 134,061.19 185,489.12            

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9 1,117,176.76          1,545,741.94

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 45,000.00 45,000.00

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 14,608.76 42,025.87

ภาษีเงินได้ 5,244.80 -                        

รวมค่าใช้จ่าย 8,019,152.60 11,092,708.65

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (7,982,932.72) (10,394,446.46)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (16,108,486.92) (1,854,229.46)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 4,078,354.08 (31,844,464.55)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (1,830,226.50) 20,155,121.16

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 13,722,964.62 (76,278,050.57)

รายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 12,656,680.00        6,272,875.45

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (13,917,214.61) 9,093,017.24

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (1,397,929.33) (74,455,730.73)

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (9,380,862.05) (84,850,177.19)

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรพัยสุ์ทธิ 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2563 2562

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (7,982,932.72) (10,394,446.46)

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (16,108,486.92) (1,854,229.46)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 4,078,354.08 (31,844,464.55)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (1,830,226.50) 20,155,121.16

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 13,722,964.62 (76,278,050.57)

รายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 12,656,680.00        6,272,875.45

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (13,917,214.61) 9,093,017.24

การลดลงสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (9,380,862.05)         (84,850,177.19)      

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 11 -                        (10,147,770.57)      

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ของทุนที่ได้รับ(ที่ รับซือ้คืน)จากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มลูคา่หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายในระหวา่งปี 15,692,532.50        24,820,396.21       

มลูคา่หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืในระหวา่งปี (206,711,240.66)      (139,673,530.11)    

การลดลงสุทธิของทุนที่ รับซือ้คืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (191,018,708.16)      (114,853,133.90)    

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (200,399,570.21) (209,851,081.66)    

สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 499,707,753.90       709,558,835.56     

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 299,308,183.69       499,707,753.90     

หน่วย : หน่วย

2563 2562

การเปล่ียนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน (มลูคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนต้นปี 55,583,659.1584 67,884,945.9064

บวก หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายในระหวา่งปี 1,649,897.2842 2,642,439.1141

หัก หน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืในระหวา่งปี (23,082,918.5115) (14,943,725.8621)

หน่วยลงทุน ณ วันสิน้ปี 34,150,637.9311     55,583,659.1584   

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (9,380,862.05)          (84,850,177.19)         

รายการปรับกระทบการลดลงสทุธิในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน -

ให้เป็นเงินสดสทุธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน :-

การซือ้เงินลงทุน (127,732,671.51) (773,061,971.11)

การจ าหน่ายเงินลงทุน 322,610,029.43        921,156,979.83        

สว่นต า่มลูคา่ตราสารหนีต้ดัจ าหน่าย -                          (540,397.59)

การลดลงในดอกเบีย้ค้างรับ 2,636.19                  5,189.55                  

การ(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีจ้ากการขายเงินลงทุน (6,188,033.28) 64,863,049.55          

การลดลงในสนิทรัพย์อ่ืน 13,085.06                1,191.37                  

การลดลงในเจ้าหนีจ้ากการซือ้เงินลงทุน -                          (62,650,724.65)

การเพ่ิมขึน้ในเจ้าหนีจ้ากการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 9,673,402.49           692,213.28              

การลดลงในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (361,407.58) (280,319.51)

การลดลงในหนีส้นิอ่ืน (14,163.15) (18,235.43)

รายการขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 16,108,486.92          1,854,229.46           

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (4,078,354.08) 31,844,464.55          

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 1,830,226.50           (20,155,121.16)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (13,722,964.62) 76,278,050.57          

รายการก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น (12,656,680.00) (6,272,875.45)

รายการ(ก าไร)ขาดทุนสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ 13,917,214.61          (9,093,017.24)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 190,019,944.93        139,772,528.83        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 15,692,532.50          24,820,396.21          

การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (206,711,240.66) (139,673,530.11)

แบง่ปันสว่นทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน -                          (10,147,770.57)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (191,018,708.16) (125,000,904.47)       

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (998,763.23) 14,771,624.36          

เงินฝากธนาคาร ณ วนัต้นปี 22,129,937.92          7,358,313.56           

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ปี (หมายเหตุข้อ 6) 21,131,174.69 22,129,937.92          

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

 

 หน่วย : บาท

ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับปี ส าหรับงวด

2563 2562 2561 10/8/59 - 31/7/60

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มลูคา่หน่วยลงทุนเร่ิมแรก -                        -                        -                        10.0000

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิต้นปี 8.9901 10.4523 10.8607 -                        

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :

ขาดทุนจากการลงทุนสทุธิ (0.1922) (0.1590) (0.2557) (0.1373)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากเงินลงทุน (0.3877) (0.0284) 0.5405                   1.7465                   

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.0982                   (0.4870) (0.1971) (0.5882)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.0441) 0.3083                   0.1275                   0.6911                   

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 0.3303                   (1.1666) (0.0106) 1.1048                   

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 0.3047                   0.0959                   0.3684                   (0.4461)

รายการก าไร(ขาดทุน)สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จากตราสารอนุพนัธ์ (0.3350) 0.1391                   (0.0630) 0.0511                   

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้สิน้ (0.2258) (1.2977) 0.5100 2.4219

หัก การแบง่ปันสว่นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน* -                        (0.1645) (0.9184) (1.5612)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด 8.7643                   8.9901                   10.4523                 10.8607                 

อตัราสว่นของก าไร(ขาดทุน)สทุธิตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) (2.2493) (14.6857) 3.5175                   24.2151                 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเตมิที่ส าคัญ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิปลายปี/งวด (พนับาท) 299,308.18            499,707.75            709,558.84            307,000.43            

อตัราสว่นของคา่ใช้จ่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 1.9228                   1.9199                   1.8882                   1.5243                   

อตัราสว่นรายได้จากการลงทุนรวมตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) 0.0087                   0.1209                   0.1244                   0.1510                   

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของการซือ้ขายเงินลงทุน

ระหวา่งปี/งวดตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด (%) ** 106.7033               197.9426               130.6696               275.8284               

ข้อมูลเพิ่มเตมิ **

*  ค านวณจากจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหวา่งปี/งวด

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

** ไม่นับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และในตัว๋สญัญาใช้เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซือ้หรือขายเงินลงทุนอยา่งแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซือ้โดยมีสญัญาขาย

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

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  
1. ลกัษณะของกองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E จดทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2559 มมีูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000.0000 หน่วย มูลค่า
หน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริม่แรก 692,287,761.23บาท (แบ่งเป็น 69,228,776.1230 หน่วย 
มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึง่ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้สุดโครงการ 
เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ทุน จ านวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการทัง้สิ้น 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 200,000,000 หน่วย มูลค่า
หน่วยละ 10 บาท) 
กองทุนฯ จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) 
กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares โดยกองทุนหลกัมี
นโยบายเน้นการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทต่างๆ ที่มีภูมิล าเนาหรอืด าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใน
ประเทศญี่ปุ่ น โดยตราสารทุนจะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) ซึ่ง
กองทุนฯ จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิส าหรบัส่วนที่เหลอืกองทุนฯ 
อาจพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสารทางการเงนิอื่นๆ ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที ่ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้กองทุนฯ อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศอย่างไรกต็ามกองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (structurednote) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(non-investmentgrade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) 
กองทุนฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ าหนดในหนังสอืชีช้วน 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 งบการเงนินี้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัิ
ทางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และการแสดงรายการในงบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้
ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 และได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์และ
รปูแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่106 เรื่อง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2.2 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัชี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

2.3 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี

 ในการจดัท างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้การ
ประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั
สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึแตกต่างจากทีป่ระมาณการไว้ 

 ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีปัจจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
สภาวชิาชีพบัญชีได้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชฉีบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิน้ี โดยมมีาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่งได้มกีารเปลี่ยนแปลงหลกัการส าคญั 
ดงันี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 

(ปรบัปรุง 2560) 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
(ปรบัปรุง 2560)  

สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560)  

การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไม่มผีลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ดงันี้ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  
• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ จ านวน 5 ฉบบั ประกอบดว้ย 

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

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีที่เริม่ใชม้าตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่องสญัญา
เช่า และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงานโดยใชห้ลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 

ฝ่ายบรหิารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิ 

การประกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวปฏิบตัทิางบญัชสี าหรบักองทุนรวมและกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีทีป่ระกาศใชโ้ดยสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่ใชแ้นวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบั
ดงักล่าว 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
- ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพ่งึไดร้บัโดยค านึงถงึผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 
- บญัชส่ีวนเกินและส่วนต ่ามูลค่าของตราสารหนี้ตดัจ าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิซึ่งยอดทีต่ดัจ าหน่ายนี้

แสดงเป็นรายการปรบัปรุงกบัดอกเบีย้รบั 
- ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการจ าหน่ายเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุน  
- ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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          หน่วย : บาท  

4.2 เงนิลงทุนและการวดัค่าเงนิลงทนุ 
- เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีก่องทุนฯ มสีทิธใินเงนิลงทุน ต้นทุนของเงนิ

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื้อเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายโดยตรงทัง้สิน้ทีก่องทุนฯ จ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้ 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม โดยใชร้าคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมโดยใชร้าคาซื้อขายครัง้ล่าสุดของวนัที่

วดัค่าเงนิลงทุน 
- ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการปรบัมูลค่าเงนิลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ณ 

วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทุน 
- ราคาทุนของเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 

4.3 ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 
กองทุนฯ มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศโดยการท า
สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของตราสารอนุพนัธแ์สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ซึง่ค านวณและวดัมูลค่ายุตธิรรมโดยสถาบนัการเงนิ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน 

4.4 บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
บญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเกดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิ้นงวดแปลงค่าเงนิบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ และสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัทีเ่กดิรายการ แปลงค่าเงนิบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 
ณ วนัสิ้นงวด ก าไรหรอืขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงัไม่ครบก าหนด
ค านวณโดยปรบัสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาด
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่อีายุคงเหลอืเช่นเดยีวกนั โดยแสดงรวมในสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิตราสารอนุพนัธใ์นงบดุล 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน 

4.5 บญัชปีรบัสมดุล 
บญัชปีรบัสมดุลถอืเป็นส่วนหนึ่งของก าไรสะสมซึง่จะบนัทกึเมื่อมกีารขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมส่ีวนในสนิทรพัย์สุทธขิองกจิการลงทุนหรอืไดร้บัส่วนแบ่งจากกจิการลงทุนเท่าเทยีมกนัไม่ว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้จะลงทุนหรอืเลกิลงทุนในกจิการลงทุน ณ เวลาใด 

4.6 ภาษเีงนิได ้
กองทุนมหีน้าทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเฉพาะเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรษัฎากรในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของรายไดก้่อนหกัรายจ่ายใด ๆ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

5. ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงานต้นปี 

 2563 2562 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธสิะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 2559)  (29,610,246.50)  (19,215,800.04) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 2559)  120,590,625.85  122,444,855.31 

ขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

   (73,759,931.58)    (41,915,467.03) 

ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

 64,727,533.60  44,572,412.44 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุนสะสม (เริม่สะสม 10 
ส.ค. 2559) 

 (14,669,412.52)  61,608,638.05 

ขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นสะสม (เริม่สะสม 10 
ส.ค. 2559) 

  (2,235,403.56)   (8,508,279.01) 

ก าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากตราสารอนุพนัธส์ะสม (เริม่สะสม 10 ส.ค. 
2559) 

 9,136,207.52  43,190.28 

หกั การแบง่ปันส่วนทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน   (149,027,224.09)   (138,879,453.52) 

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

6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เงนิฝากธนาคาร ประกอบดว้ย :- 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี (%) จ านวนเงนิ 

 2563 2562 2563 2562 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 0.050 0.375 20,143,496.29 8,079,135.66 

LGT Bank (Singapore) Ltd.        -    1.530 987,678.40 14,050,802.26 

รวม   21,131,174.69 22,129,937.92 

7. สินทรพัย(์หน้ีสิน)ตราสารอนุพนัธ ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุนฯ มีสินทรัพย์(หนี้สิน)ตราสารอนุพันธ์จากการท าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 7 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ :- 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(JPY) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

สนิทรพัย ์                        
ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 50,000,000.00 15,055,000.00 0.301100 14 ส.ค. 63 145,950.00 

JPY/THB 58,000,000.00 17,391,300.00 0.299850 11 ก.ย. 63 90,132.00 

JPY/THB 81,500,000.00 24,427,180.00 0.299720 11 ก.ย. 63 116,056.00 

รวม  189,500,000.00  56,873,480.00   352,138.00 

สญัญา 
Forward 
contracts 

กองทุนจ่ายให้
สถาบนัการเงนิ 

กองทุนไดร้บัจาก
สถาบนัการเงนิ 

   

Notional amount  
(JPY) 

Notional amount  
(THB) 

อตัรา
แลกเปลีย่น 

วนัครบ
ก าหนด 

หนี้สนิ                         
ตราสารอนุพนัธ ์

JPY/THB 240,000,000.00 69,523,200.00 0.289680 11 ก.ย. 63 (2,067,840.00) 

JPY/THB 240,000,000.00 69,571,200.00 0.289880 16 ต.ค. 63 (2,058,000.00) 

JPY/THB 68,000,000.00 20,209,124.00 0.297193 16 ต.ค. 63 (163,771.48) 

JPY/THB 240,000,000.00 70,716,720.00 0.294653 13 พ.ย. 63 (843,533.61) 

รวม 788,000,000.00  230,020,244.00   (5,133,145.09) 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนฯ มีสนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์จากการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง จ านวน 4 สญัญา ซึง่มรีายละเอยีดของสญัญาดงันี้ :- 

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 (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

8. ค่าใช้จ่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั เป็นผู้จดัการกองทุนฯ และนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนฯ                          
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ) ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ :- 

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 และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย :- 

ชื่อกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายการระหว่างกนัท่ีส าคญั มดีงัต่อไปน้ี 

  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 6,703,061.09 9,274,451.72 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ตามเกณฑท์ีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน 1,117,176.76 1,545,741.94 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

ยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 

 2563 2562 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 403,728.62 743,127.88 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนคา้งจา่ย 67,288.11 123,854.61 

10. ข้อมูลเก่ียวกบัการซือ้ขายเงินลงทุน 

 กองทุนฯ ได้ซื้อและขายเงินลงทุนในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่รวมเงนิลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและตั ว๋สัญญ าใช้ เงิน เป็นจ านวน เงิน  445 .01 ล้ านบาท  โดยคิด เป็นอัตราร้อยละ 106.7033  
(ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2562 จ านวน 1,673.90 ล้านบาท โดยคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 289.7155) ต่อมูลค่า
สนิทรพัยสุ์ทธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี 

11. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในระหว่างปี สิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงันี้ 

วนัทีปิ่ดสมุดทะเบยีน ส าหรบัรอบระยะเวลา 
อตัราต่อหน่วย 
(บาท/หน่วย) 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 กรกฎาคม 

2563 2562 

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

  รวม - 10,147,770.57 

12.    เคร่ืองมือทางการเงิน 

กองทุนฯ มนีโยบายทีจ่ะบรหิารความเสีย่งของเครื่องมอืทางการเงนิ ดงันี้ 

12.1 ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนี้ 
ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามก าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะ
พจิารณาการลงทุนในตราสารทีด่มีคีุณภาพ มปีระวตักิารด าเนินงานทีด่ ีและมคีวามมัน่คง นอกจากนี้ผูจ้ดัการกองทุน
จะตดิตามและวเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอ 
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กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E) 

กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน – E 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

          หน่วย : บาท  

12.2 ความเสีย่งดา้นการตลาด 
โอกาสทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัเพิม่ขึน้หรอืลดลง เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิและตลาดทุน การปรบัตวัของราคาสนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัในการผลติ รวมถงึความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมผีลให้
ราคาของตราสารทีก่องทุนฯ ถอือยู่เกดิความผนัผวนได ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนฯ จะท าการวเิคราะหถ์งึปัจจยั
ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบถงึการปรบัตวัของราคาหรอืผลตอบแทนของตราสารและอตัราดอกเบี้ยอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง จงึท าใหก้องทุนฯ มคีวามเสีย่งดา้นน้ีอยู่ในระดบัต ่า 

12.3 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงที่กองทุนฯ ไม่สามารถจ าหน่ายตราสารนัน้ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรอืภายในระยะเวลาที่ต้องการ 

อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการกองทุนฯ จะพจิารณาการลงทุนในตราสารทีม่คีุณภาพและค านึงถงึสภาพคล่องในการซื้อขาย
ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

12.4 ความเสีย่งดา้นประเทศทีล่งทุน 
 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์หรอื  ตราสารที่

กองทุนฯ ไดพ้จิารณาลงทุนและอาจส่งผลใหก้องทุนฯ ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัไว ้อย่างไรกต็าม ผูจ้ดัการ
กองทุนฯ จะศกึษาและประเมนิปัจจยัเสีย่งต่างๆ อย่างระมดัระวงัรวมทัง้ศกึษาขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อ
การลงทุนของกองทุนฯ 

12.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรอืลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกบัเงนิอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนฯ 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รบัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท อย่างไรก็ตาม ผู้จ ัดการกองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึ่งอาจมตี้นทุนที่เพิม่ขึ้นจากการท าธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
ดงักล่าว  

12.6 ความเสีย่งดา้นการลงทุนในสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 เกิดจากการที่เงนิลงทุนไม่สามารถป้องกนัความเสีย่งไดท้ัง้หมด และหากคาดการณ์ผดิอาจท าให้เสยีโอกาสในการ

ได้รบัผลตอบแทนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนการป้องกันความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการลงทุนของบรษิทัจดัการ 

13. การอนุมติังบการเงิน 
 งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยผูม้อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวนัที ่28 ตุลาคม 2563 


