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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E (LHJAP-E)
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน : กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บ ัญ ชีไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุท ธิ ซึ่งกองทุ น หลัก ที่ก องทุ น จะลงทุ น คือ
กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวง
การเพิม่ มูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็ นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ต่าง ๆ ทีม่ ภี ูมลิ าเนาหรือดาเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ป่ ุน โดยตราสารทุนจะ
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหุน้ หรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) กองทุนหลักจดทะเบียน
จัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV อยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
ซึง่ จัดตัง้ และจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรือสกุลเงินที่จ ะลงทุนอื่นใด
ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging)
จากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
สาหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ื น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในโครงการหรือ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
ทีส่ ามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ท่ไี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated Securities) รวมทัง้ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ทัง้ นี้ กองทุ น อาจมีไ ว้ ซ่ึ ง ตราสารหนี้ ท่ีมี อ ัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ ( non investment grade) หรือตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะ
กรณี ท่ตี ราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือ
ตราสารทุนนัน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุนลงทุน
เท่านัน้
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เรียน

ท่านผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด ขอนาส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน ” เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานของกองทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กองทุน LHJAP-E ในช่วงรอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2563 ปรับตัวลดลง -0.90% สาเหตุจาก
• ความกังวลของนักลงทุนเกีย่ วกับปั จจัยภายนอก เช่น นโยบายด้านการสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์

ทรัมป์ ระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มคลีค่ ลาย ทาให้ความกังวลด้าน supply chain ลดลง และมีการเซ็นสัญญา
การค้า phase 1 ไปแล้วในช่วงปลายเดือนมกราคม
• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุน
้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลงอย่างมากรวมถึงญีป่ ่ นุ จากภาวะการระบาดของไวรัส

โควิด19 และมาตราการปิ ดเมืองส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชัวคราว
่
นอกจากนี้ปัจจัยการประท้วง
ภายในสหรัฐฯและความขัดแย้งกับจีนส่งผลให้ตลาดมีความผันผวน อย่างไรก็ดตี ลาดได้ส่งสัญญาณฟื้ นตัวอีก
ครัง้ หลังตัวเลขการระบาดในหลาย ๆ ประเทศเริม่ ส่งสัญ ญาณดีข้นึ รวมถึงการที่ประเทศในเอเชีย เช่น จีน,
ญีป่ ่ นุ , เกาหลี มีการผ่อนคลายมาตราการ Lock-Down
• ค่าเงินเย็นแข็งค่าในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2563 จาก 107 เยนต่อดอลลาร์เป็ น 105 เยนต่อ

ดอลลาร์เป็ นหนึ่งในสาเหตุทท่ี าให้ตลาดหุน้ TOPIX ปรับตัวลดลง
• เศรษฐกิจญี่ป่ ุนหดตัวสูง -27.8% QoQ ในไตรมาส 2 (vs. -2.5% ในไตรมาสก่อน) รุนแรงสุดนับตัง้ แต่ปี 1955

จากการประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ทัวประเทศที
่
่ก ดดันการบริโภค และอุป สงค์โลกที่อ่อนแอซึ่งกดดันการ
ส่ งออกและภาคการผลิต โดยการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจญ่ี ป่ ุ นนอกจากนี้ จะยังได้ร ับ แรงกดดัน จากอุ ป สงค์
ภายนอกทีอ่ ่อนแอจากการระบาดของ COVID-19 ทีย่ ดื เยือ้ ขณะทีอ่ ุปสงค์ในประเทศแม้จะส่งสัญญาณฟื้ นตัวแต่
ก็ยงั มีความเสี่ยงจาก COVID-19 ที่กลับมารุนแรง ซึ่งส่งผลให้รฐั บาลท้องถิ่นในบางจังหวัดกลับมาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
มุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปนุ่
• ระดับ ราคา Forward P/E ของ TOPIX ในปี 2021 อยู่ท่ี 13.98 เท่า หรือ อยู่ท่ี +1.0 SD ในรอบ 5 ปี ซ่ึงถือว่า

ค่อนข้างถูก
• ตลาดหุน
้ ญี่ป่ ุนยังได้รบั ปั จจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ BOJ โดย BOJ ยังคงนโยบายการเข้าซื้อ
TOPIX-linked ETF 6 ล้านล้านเยน และมีแนวโน้มเพิม่ เป็ น 12 ล้านล้านเยน ต่อปี
• ธนาคารกลางญีป
่ ่ นุ (BOJ) ยังคงมีแนวโน้มดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบาย
การคลังทีย่ งั คงออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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บริษัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษทั ยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ุดต่อไป และหากท่าน
มีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลขโทรศัพท์
02-286-3484 หรือทีอ่ เี มล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอี ยดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนีส้ นิ อื่น ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
21,131,676.02
21,131,676.02
289,803,418.04
289,803,418.04
(4,781,007.09)
(4,781,007.09)
7,734,063.44
299,308,183.69
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%NAV
7.06
7.06
96.82
96.82
(1.60)
(1.60)
2.58
100.00
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอี ยด

อัตราส่วน
(%)

เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รวมเงิ นฝากธนาคาร
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
INVESCO Management SA
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน
Comgest Asset Management
รวมหน่ วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอื่ น ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จานวนเงิ นต้น
หรือ จานวนหุ้น/
หน่ วย

มูลค่ายุติธรรม
(บาท)

0.00
7.06
7.06

0.00
23,458,298.29

0.00
21,131,676.02
21,131,676.02

-1.60
-1.60

286,893,724.00

-4,781,007.09
-4,781,007.09

83.37

167,586.33

249,520,313.86

13.46
96.82
102.29
-2.29
100.00

92,473.56

40,283,104.18
289,803,418.04
306,154,086.97
-6,845,903.28
299,308,183.69

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV

วันครบกาหนด

กาไล/ขาดทุน
(Net Gain/Loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น JPY/THB
สัญญาฟอร์เวิรด์

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

70,716,720.00

(0.2818)

13 Nov 2020

(843,533.61)

สัญญาฟอร์เวิรด์

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

24,427,180.00

0.0388

11 Sep 2020

116,056.00

สัญญาฟอร์เวิรด์

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

69,571,200.00

(0.6876)

16 Oct 2020

(2,058,000.00)

สัญญาฟอร์เวิรด์

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

15,055,000.00

0.0488

14 Aug 2020

145,950.00

สัญญาฟอร์เวิรด์

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

17,391,300.00

0.0301

11 Sep 2020

90,132.00

สัญญาฟอร์เวิรด์

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

69,523,200.00

(0.6909)

11 Sep 2020

(2,067,840.00)

สัญญาฟอร์เวิรด์

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสี่ยง

20,209,124.00

(0.0547)

16 Oct 2020

(163,771.48)
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก

อันดับ
ความน่ าเชือ่ ถือ

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

AA+(FITCH)

มูลค่าตาม
ราคาตลาด
21,131,676.02

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA
A
มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน
ซึง่ อาจส่งให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือ ความตัง้ ใจในการช าระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ท างธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
C
มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการผิดนัดชาระหนี้ทด่ี กี ว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูอ้ อกตราสารทีไ่ ด้รบั อันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึง่ มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านการผิดนัดชาระหนี้ทส่ี งู ยิง่ ขึน้

T2

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาระ
หนี้ระยะสัน้ ในระดับทีน่ ่าพอใจ

T3

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ในระดับทีย่ อมรับได้

T4

ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ทีค่ ่อนข้างอ่อนแอ

อัน ดั บ เครดิ ต ทุ ก ประเภทที จ่ ัด โดย TRIS Rating เป็ น อัน ดับ เครดิ ต ตราสารหนี้ ใ นตระกู ล เงิน บาท ซึ ่ง สะท้ อ น
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการ
เปลีย่ นแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิด
การเปลี่ย นแปลงของภาวะอุ ต สาหกรรมและสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิจ ในอนาคตของผู้อ อกตราสารที่อ าจกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่ วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการ
ชาระหนี้ของหน่วยงานนัน้ ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
Positive

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้

Stable

หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง

Negative

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing

หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไม่เปลีย่ นแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Fitch Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว สาหรับประเทศไทย
AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่ าตราสารหนี้อ่นื ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับ ความน่ าเชื่อ ถือขัน้ ต่ าอย่ างมีนั ย สาคัญ เมื่อเปรีย บเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือ ตราสารอื่น ใน
ประเทศไทย การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่
ความมั ่นคงยังจากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านัน้ และความสามารถในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
นัน้ ไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กบั สภาวะที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่ าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเที ยบ
กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีม่ คี วามเสีย่ ง “น้อยทีส่ ุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติ
แล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่าเชื่อถือสูงเป็ น
พิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับทีน่ ่ า
พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่ าเชื่อถือ
ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีทไ่ี ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ไปตามความเปลีย่ นแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
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B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงิน ของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะไม่
แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่นอนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชี้พเิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่ าเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะ
ไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่าเชื่อถื อใน
ระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นัก
ลงทุนทราบว่ามีความเป็ นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่ าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้ มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึง่ บ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้สูงขึน้ “สัญญาณลบ”
จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การ
ปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กลุม่ ของตราสารการลงทุน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

21,131,676.02

7.06

ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สั ่งจ่าย/รับอาวัล/คา้ ประกัน
ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ม ี Rating

-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบปี บัญชีระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่

รายละเอียด

การดาเนิ นการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ท่ี website ของบริษทั จัดการ
www.lhfund.co.th
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รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563
ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E

PTR
N/A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

จานวนเงิ น

Fund's Direct Expenses

(หน่ วย : พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เรียกเก็บจริง

6,703.06
134.06
1,117.18
45.00
ไม่มี
7.15
7.46
8,013.91
0.00

1.607
0.032
0.268
0.011
ไม่มี
0.002
0.002
1.922
0.000

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
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ตามโครงการ
ไม่เกินร้อยละ 2.68
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.27
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอต่อ ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน-E
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของกองทุ น เปิ ด แอล เอช เจแปน -E ซึ่ งประกอบด้ ว ยงบดุ ล และงบประกอบ
รายละเอีย ดเงิน ลงทุ น ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 งบกาไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ย นแปลงสิน ทรัพ ย์สุ ท ธิ
งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน-E
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงิน
ทีส่ าคัญสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกองทุน
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารกองทุ นฯ เป็ น ผู้รบั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูล อื่น ประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของ
กองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรายงานประจาปี นัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะ
ได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมู ลอื่นมี
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรื่องดังกล่าวกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ เพื่อให้ผบู้ ริหารกองทุ นฯ ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
ด าเนิ น งานต่ อเนื่ องเว้น แต่ผู้บ ริห ารกองทุ น ฯ มีความตัง้ ใจที่จ ะเลิกกองทุ น หรือหยุ ด ด าเนิ น งานหรือไม่ ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูบ้ ริหารกองทุนฯ มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกองทุน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมันใน
่
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริงอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่มีอ ยู่ ได้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริงอาจเกิด จากการทุ จ ริต หรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุ ลยพินิ จและการสังเกตและสงสัย เยี่ย งผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบ ัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ย ง
เหล่ านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีเพีย งพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของ
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•

•
•

•

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุ จริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่เกี่ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี ู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหารของกองทุนฯ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ
และจากหลักฐานการสอบบัญ ชีท่ีได้รบั สรุป ว่ ามีความไม่ แ น่ น อนที่มีสาระสาคัญ ที่เกี่ย วกับ เหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ ท่ีอาจเป็ น เหตุให้เกิด ข้อสงสัย อย่างมีนั ยสาคัญ ต่อความสามารถของกองทุ น ในการด าเนิ น งาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญชีท่ไี ด้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น ที่มีนั ยส าคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนั ยส าคัญ ในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผบู้ ริหารกองทุนฯ ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สอ่ื สารกับผูบ้ ริหารกองทุนฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับผู้บริหารกองทุนฯ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากที่
จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สาร
ดังกล่าว
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ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล

นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5875
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
กรุงเทพมหานคร
28 ตุลาคม 2563
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบดุล
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุนปี 2563 : 280,320,819.51 บาท)
(ราคาทุนปี 2562 : 489,058,536.77 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
ลูกหนี จ้ ากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น

6
7

รวมสินทรัพย์
หนี ส้ ิน
หนี ส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์

7

เจ้ าหนี จ้ ากการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
หนี ส้ นิ อื่น
รวมหนี ส้ ิน
สินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ :
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดาเนิ นงาน

5

รวมสินทรัพย์ สุทธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทั ้งหมด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี (หน่วย)
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2563

หน่ วย : บาท
2562

289,803,418.04

472,161,490.68

21,131,174.69
501.33
352,138.00
6,188,033.28
2,338.72

22,129,937.92
3,137.52
9,136,207.52
15,423.78

317,477,604.06

503,446,197.42

5,133,145.09
12,462,533.22
565,437.48
8,304.58

2,789,130.73
926,845.06
22,467.73

18,169,420.37
299,308,183.69

3,738,443.52
499,707,753.90

341,506,379.44

555,836,591.72

42,030,517.58
(84,228,713.33)

18,719,013.46
(74,847,851.28)

299,308,183.69

499,707,753.90

8.7643
34,150,637.9311

8.9901
55,583,659.1584
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ การจัดกลุ่มตามประเภทเงินลงทุน
ชื่อหลักทรัพย์

ชื่อย่ อหลักทรัพย์

มูลค่ าที่ตราไว้

จานวนหน่ วย

มูลค่ ายุ ตธิ รรม

อัตราส่ วนของ
มูลค่ ายุ ตธิ รรม

เงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
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

289,803,418.04

100.00

289,803,418.04

100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่ างประเทศ
รวมเงินลงทุนทัง้ สิน้ (ราคาทุน 280,320,819.51 บาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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(%)
อัตราดอกเบีย้

วันครบกาหนด
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2562

รายได้ จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี ้ย

36,219.88

698,262.19

รวมรายได้ จากการลงทุน

36,219.88

698,262.19

8, 9

6,703,061.09

9,274,451.72

8
8, 9

134,061.19
1,117,176.76
45,000.00

185,489.12
1,545,741.94
45,000.00

14,608.76

42,025.87

หมายเหตุ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ
ภาษี เงินได้

5,244.80

รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
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-

8,019,152.60
(7,982,932.72)

11,092,708.65
(10,394,446.46)

(16,108,486.92)

(1,854,229.46)

4,078,354.08
(1,830,226.50)
13,722,964.62
12,656,680.00
(13,917,214.61)

(31,844,464.55)
20,155,121.16
(76,278,050.57)
6,272,875.45
9,093,017.24

(1,397,929.33)
(9,380,862.05)

(74,455,730.73)
(84,850,177.19)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หมายเหตุ
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
การลดลงสุทธิในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
11

การแบ่ งปั นส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน

2563

หน่ วย : บาท
2562

(7,982,932.72)
(16,108,486.92)
4,078,354.08
(1,830,226.50)
13,722,964.62
12,656,680.00
(13,917,214.61)

(10,394,446.46)
(1,854,229.46)
(31,844,464.55)
20,155,121.16
(76,278,050.57)
6,272,875.45
9,093,017.24

(9,380,862.05)

(84,850,177.19)

-

(10,147,770.57)

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ของทุนที่ได้ รับ(ที่รับซือ้ คืน)จากผู้ถือหน่ วยลงทุนในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายในระหว่างปี
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซือ้ คืนในระหว่างปี

15,692,532.50
(206,711,240.66)

24,820,396.21
(139,673,530.11)

การลดลงสุทธิของทุนที่รับซือ้ คืนจากผู้ถือหน่ วยลงทุน

(191,018,708.16)

(114,853,133.90)

การลดลงของสินทรัพย์ สุทธิในระหว่างปี
สินทรัพย์สทุ ธิต้นปี

(200,399,570.21)
499,707,753.90

(209,851,081.66)
709,558,835.56

สินทรัพย์ สุทธิปลายปี

299,308,183.69

499,707,753.90

2563

หน่ วย : หน่ วย
2562

55,583,659.1584
1,649,897.2842
(23,082,918.5115)

67,884,945.9064
2,642,439.1141
(14,943,725.8621)

34,150,637.9311

55,583,659.1584

การเปลี่ยนแปลงของจานวนหน่ วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)
หน่วยลงทุนต้นปี
บวก หน่วยลงทุนที่จาหน่ายในระหว่างปี
หัก หน่วยลงทุนที่รับซือ้ คืนในระหว่างปี
หน่ วยลงทุน ณ วันสิน้ ปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2562

(9,380,862.05)

(84,850,177.19)

(127,732,671.51)
322,610,029.43
2,636.19
(6,188,033.28)
13,085.06
9,673,402.49
(361,407.58)
(14,163.15)
16,108,486.92
(4,078,354.08)
1,830,226.50
(13,722,964.62)
(12,656,680.00)
13,917,214.61

(773,061,971.11)
921,156,979.83
(540,397.59)
5,189.55
64,863,049.55
1,191.37
(62,650,724.65)
692,213.28
(280,319.51)
(18,235.43)
1,854,229.46
31,844,464.55
(20,155,121.16)
76,278,050.57
(6,272,875.45)
(9,093,017.24)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

190,019,944.93

139,772,528.83

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจาหน่ายหน่วยลงทุนในระหว่างปี
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี
แบ่งปั นส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

15,692,532.50
(206,711,240.66)
-

24,820,396.21
(139,673,530.11)
(10,147,770.57)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(191,018,708.16)

(125,000,904.47)

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี

(998,763.23)
22,129,937.92

14,771,624.36
7,358,313.56

เงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ ปี (หมายเหตุข้อ 6)

21,131,174.69

22,129,937.92

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การลดลงในสินทรัพย์ สุทธิจากการดาเนินงาน
รายการปรับกระทบการลดลงสุทธิในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน ให้ เป็ นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน :การซือ้ เงินลงทุน
การจาหน่ายเงินลงทุน
ส่วนตา่ มูลค่าตราสารหนีต้ ดั จาหน่าย
การลดลงในดอกเบี ้ยค้างรับ
การ(เพิม่ ขึน้ )ลดลงในลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุน
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
การลดลงในเจ้ าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในเจ้ าหนีจ้ ากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
การลดลงในค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
การลดลงในหนีส้ นิ อื่น
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไรสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการ(กาไร)ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
สาหรับปี
2563

สาหรับปี
2562

สาหรับปี
2561

หน่ วย : บาท
สาหรับงวด
10/8/59 - 31/7/60

8.9901

10.4523

10.8607

10.0000
-

(0.1922)
(0.3877)
0.0982
(0.0441)
0.3303
0.3047
(0.3350)

(0.1590)
(0.0284)
(0.4870)
0.3083
(1.1666)
0.0959
0.1391

(0.2557)
0.5405
(0.1971)
0.1275
(0.0106)
0.3684
(0.0630)

(0.1373)
1.7465
(0.5882)
0.6911
1.1048
(0.4461)
0.0511

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทัง้ สิ ้น
หัก การแบ่งปั นส่วนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน*

(0.2258)

(1.2977)

0.5100

2.4219

-

(0.1645)

(0.9184)

(1.5612)

มูลค่ าสินทรัพย์ สุทธิปลายปี /งวด

8.7643

8.9901

10.4523

10.8607

อัตราส่วนของกาไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)

(2.2493)

(14.6857)

3.5175

24.2151

299,308.18
1.9228
0.0087

499,707.75
1.9199
0.1209

709,558.84
1.8882
0.1244

307,000.43
1.5243
0.1510

106.7033

197.9426

130.6696

275.8284

ข้ อมูลผลการดาเนินงาน (ต่ อหน่ วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิต้นปี
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน :
ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและข้ อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สาคัญ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิปลายปี /งวด (พันบาท)
อัตราส่วนของค่าใช้ จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%)
อัตราส่วนของจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุน
ระหว่างปี /งวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี /งวด (%) **
ข้ อมูลเพิ่มเติม **
* คานวณจากจานวนหน่วยที่จาหน่ายแล้ วถัวเฉลีย่ ระหว่างปี /งวด

** ไม่นับรวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร และในตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ใบรับฝากเงิน และการซือ้ ขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซือ้ หรือขายเงินลงทุนอย่างแท้ จริงซึ่งไม่รวมถึงการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขาย
คืนหรือการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
1.

ลักษณะของกองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน-E
กองทุ นเปิ ด แอล เอช เจแปน-E จดทะเบียนกับ สานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100,000,000.0000 หน่ วย มูลค่า
หน่ วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเริม่ แรก 692,287,761.23บาท (แบ่งเป็ น 69,228,776.1230 หน่ วย
มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ซึง่ ไม่มกี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดโครงการ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กองทุนฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุน จานวน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100,000,000
หน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท) รวมมูลค่าโครงการทัง้ สิ้น 2,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 200,000,000 หน่ วย มูลค่า
หน่วยละ 10 บาท)
กองทุนฯ จัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (“บริษทั จัดการ”)
กองทุนฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares โดยกองทุนหลักมี
นโยบายเน้ นการลงทุ นในตราสารทุนในบริษัทต่ างๆ ที่มีภูมิลาเนาหรือดาเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ใน
ประเทศญี่ป่ ุ น โดยตราสารทุ นจะเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้ นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) ซึ่ง
กองทุนฯ จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ สาหรับส่วนที่เหลือกองทุนฯ
อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ ก.ล.ต.กาหนด ทัง้ นี้กองทุนฯ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศอย่างไรก็ตามกองทุนฯ จะไม่ลงทุนในหรือ มีไว้ซ่งึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (structurednote) รวมถึงตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investmentgrade) และตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities)
กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในหนังสือชีช้ วน

2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น

2.1

งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้จดั ทาขึน้
ตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปภายใต้
่
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
รูปแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
และตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2
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2.3

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึง่ มีผ ลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินทีเ่ กี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงแตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนและในอนาคตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับในปี ปัจจุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินนี้ โดยมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่งึ ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและ
การตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพ บัญ ชีได้ออกประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ท่เี ริม่ ใช้มาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีทเ่ี กี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
เป็ น สาระสาคัญ จากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 ผู้ให้เช่ ายังคงต้ อ งจัด ประเภทสัญ ญาเช่ าเป็ น สัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
การประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพทีป่ ระกาศใช้โดยสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ซึง่ ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริหารของกองทุนอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ ใช้แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับ
ดังกล่าว
4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
- ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามระยะเวลาทีพ่ งึ ได้รบั โดยคานึงถึงผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
- บัญชีส่วนเกินและส่วนต่ ามูลค่าของตราสารหนี้ตดั จาหน่ ายตามวิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งยอดทีต่ ดั จาหน่ ายนี้
แสดงเป็ นรายการปรับปรุงกับดอกเบีย้ รับ
- กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

28

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAP-E)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ด้วยจานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนฯ มีสทิ ธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงิน
ลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้ราคาซื้อขายครัง้ ล่าสุดของวันที่
วัดค่าเงินลงทุน
- กาไร(ขาดทุน)สุทธิท่ยี งั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมจะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน ณ
วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
กองทุนฯ มีนโยบายป้ องกันความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นสาหรับสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศโดยการทา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward exchange contracts (FX))
สินทรัพย์และหนี้สนิ ของตราสารอนุพนั ธ์แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ซึง่ คานวณและวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยสถาบันการเงิน
กาไร(ขาดทุน)จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุน
บัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ
บัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ น
เงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงค่าเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนัน้ และสัญ ญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีเ่ กิดรายการ แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราตามสัญญา
ณ วันสิ้นงวด กาไรหรือขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญ ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
คานวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิน้ งวดจากอัตราตามสัญญา เป็ นราคาตลาด
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ อี ายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์ในงบดุล
กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสมซึง่ จะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อ
ทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รบั ส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนัน้ จะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
ภาษีเงินได้
กองทุนมีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเฉพาะเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา (40)(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2562
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หน่ วย : บาท
5.

กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี
2563
(29,610,246.50)

2562
(19,215,800.04)

120,590,625.85
(73,759,931.58)

122,444,855.31
(41,915,467.03)

64,727,533.60

44,572,412.44

(14,669,412.52)

61,608,638.05

(2,235,403.56)

(8,508,279.01)

ส.ค.
9,136,207.52
กาไรสุ2559)
ทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์สะสม (เริม่ สะสม 10 ส.ค.
2559)
(149,027,224.09)
หัก การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน

43,190.28
(138,879,453.52)

(74,847,851.28)

20,150,096.48

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริม่ สะสม 10 ส.ค. 2559)
กาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 10 ส.ค. 2559)
ขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ นสะสม (เริม่ สะสม 10 ส.ค.
2559)
กาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากตราสารอนุพนั ธ์สะสม (เริม่ สะสม 10 ส.ค.
2559)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนสะสม (เริม่ สะสม 10
ส.ค.
ขาดทุ2559)
นสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ นสะสม (เริม่ สะสม 10

กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงานต้นปี ทัง้ สิ้ น
6.

เงิ นฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย :อัตราดอกเบีย้ ต่อปี (%)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
LGT Bank (Singapore) Ltd.

2563

2562

2563

2562

0.050

0.375

20,143,496.29

8,079,135.66

-

1.530

987,678.40
21,131,174.69

14,050,802.26
22,129,937.92

รวม
7.

จานวนเงิน

สิ นทรัพย์(หนี้ สิน)ตราสารอนุพนั ธ์
ณ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองทุ น ฯ มี สิน ทรัพ ย์ (หนี้ สิน )ตราสารอนุ พ ัน ธ์ จ ากการท าสัญ ญาซื้ อ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง จานวน 7 สัญญา ซึง่ มีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ :-
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สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
สัญญา
Forward
contracts
JPY/THB
JPY/THB
JPY/THB
รวม
สัญญา
Forward
contracts
JPY/THB
JPY/THB
JPY/THB
JPY/THB
รวม

กองทุนจ่ายให้
สถาบันการเงิน
Notional amount
(JPY)
50,000,000.00
58,000,000.00
81,500,000.00
189,500,000.00
กองทุนจ่ายให้
สถาบันการเงิน
Notional amount
(JPY)
240,000,000.00
240,000,000.00
68,000,000.00
240,000,000.00
788,000,000.00

กองทุนได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
Notional amount
อัตรา
(THB)
แลกเปลีย่ น
15,055,000.00 0.301100
17,391,300.00 0.299850
24,427,180.00 0.299720

วันครบ
กาหนด
14 ส.ค. 63
11 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63

56,873,480.00
กองทุนได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
Notional amount
อัตรา
(THB)
แลกเปลีย่ น
69,523,200.00 0.289680
69,571,200.00 0.289880
20,209,124.00 0.297193
70,716,720.00 0.294653
230,020,244.00

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
145,950.00
90,132.00
116,056.00
352,138.00

วันครบ
กาหนด
11 ก.ย. 63
16 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63
13 พ.ย. 63

หนี้สนิ
ตราสารอนุพนั ธ์
(2,067,840.00)
(2,058,000.00)
(163,771.48)
(843,533.61)
(5,133,145.09)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนฯ มีสนิ ทรัพ ย์ตราสารอนุ พนั ธ์จากการทาสัญ ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง จานวน 4 สัญญา ซึง่ มีรายละเอียดของสัญญาดังนี้ :กองทุนจ่ายให้
กองทุนได้รบั จาก
สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน
สัญญา
Forward
Notional amount
Notional amount
อัตรา
วันครบ
สินทรัพย์
contracts
(JPY)
(THB)
แลกเปลีย่ น
กาหนด
ตราสารอนุพนั ธ์
JPY/THB
8 ส.ค. 62
400,000,000.00
115,718,800.00
0.289295
2,280,307.52
JPY/THB
8 ส.ค. 62
150,000,000.00
43,394,250.00
0.289295
895,200.00
JPY/THB
8 ส.ค. 62
41,500,000.00
12,005,950.00
0.289300
240,700.00
JPY/THB
1,040,000,000.00
301,241,200.00
5,720,000.00
0.289697 4 ต.ค. 62
รวม

1,631,500,000.00

472,360,200.00
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
8.

ค่าใช้จ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็ นผู้จดั การกองทุนฯ และนายทะเบียนหน่ วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน (ร้อยละต่ อปี ของมูลค่ า
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ มูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ านวณ) ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้ :ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

นโยบายการกาหนดราคา
ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 0.27 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิม่
9.

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีทส่ี าคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้วย :ชื่อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

ผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน

รายการระหว่างกันที่สาคัญ มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม
นโยบายการกาหนดราคา

2563

2562

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

6,703,061.09

9,274,451.72

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหนังสือชีช้ วน

1,117,176.76

1,545,741.94
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ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2563

2562

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

403,728.62

743,127.88

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย

67,288.11

123,854.61

• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

10.

ข้อมูลเกี่ยวกับการซือ้ ขายเงิ นลงทุน
กองทุ น ฯ ได้ซ้ือ และขายเงิน ลงทุ น ในระหว่างปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ รวมเงิน ลงทุ น ในเงิน ฝาก
ธนาคารและตั ว๋ สั ญ ญ าใช้ เ งิ น เป็ นจ านวนเงิ น 445.01 ล้ า นบาท โดยคิ ด เป็ นอั ต ราร้ อ ยละ 106.7033
(สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จานวน 1,673.90 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 289.7155) ต่อมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

11.

การแบ่งปันส่วนทุนให้ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน

ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯ ได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังนี้
อัตราต่อหน่วย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม
วันทีป่ ิ ดสมุดทะเบียน
สาหรับรอบระยะเวลา
(บาท/หน่วย)
2563
2562
10,147,770.57
24 สิงหาคม 2561
1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
0.15
10,147,770.57
รวม
12. เครื่องมือทางการเงิ น
กองทุนฯ มีนโยบายทีจ่ ะบริหารความเสีย่ งของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
12.1 ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้
ความเสี่ย งที่ผู้ออกตราสารไม่ สามารถจ่ ายดอกเบี้ย หรือ เงิน ต้น ได้ต ามกาหนดเวลา อย่างไรก็ตาม กองทุ น ฯ จะ
พิจารณาการลงทุนในตราสารทีด่ มี คี ุณภาพ มีประวัตกิ ารดาเนินงานทีด่ ี และมีความมั ่นคง นอกจากนี้ผจู้ ดั การกองทุน
จะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอ
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สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
หน่ วย : บาท
12.2 ความเสีย่ งด้านการตลาด
โอกาสทีร่ าคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน การปรับตัวของราคาสินค้าทีเ่ ป็ นปั จจัยในการผลิต รวมถึงความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้อ งตลาด ซึ่งจะมีผลให้
ราคาของตราสารทีก่ องทุนฯ ถืออยู่เกิดความผันผวนได้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนฯ จะทาการวิเคราะห์ถงึ ปั จจัย
ต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบถึงการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารและอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง จึงทาให้กองทุนฯ มีความเสีย่ งด้านนี้อยู่ในระดับต่า
12.3 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ย งที่กองทุ น ฯ ไม่สามารถจาหน่ ายตราสารนั น้ ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือ ภายในระยะเวลาที่ต้องการ
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทุนฯ จะพิจารณาการลงทุนในตราสารทีม่ คี ุณภาพและคานึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขาย
ก่อนตัดสินใจลงทุน
12.4 ความเสีย่ งด้านประเทศทีล่ งทุน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือ ตราสารที่
กองทุนฯ ได้พจิ ารณาลงทุนและอาจส่งผลให้กองทุนฯ ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวังไว้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การ
กองทุนฯ จะศึกษาและประเมินปั จจัยเสีย่ งต่างๆ อย่างระมัดระวังรวมทัง้ ศึกษาข้อจากัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อ
การลงทุนของกองทุนฯ
12.5 ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ เงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุ นฯ
ลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ต่ างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนที่ได้รบั มีความไม่ แน่ น อน เนื่ อ งจากต้อ ง
แลกเปลี่ย นเป็ น เงิน บาท อย่ างไรก็ต าม ผู้จ ัด การกองทุ น อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้ อ งกัน ความเ สี่ยงด้า นอัต รา
แลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งอาจมีต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นจากการทาธุรกรรมเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
12.6 ความเสีย่ งด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เกิดจากการที่เงินลงทุนไม่สามารถป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และหากคาดการณ์ ผดิ อาจทาให้เสียโอกาสในการ
ได้รบั ผลตอบแทนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุน ฯ จะพิจารณาลงทุ นการป้ องกันความเสี่ยงตามหลัก เกณฑ์ ท่ี
กาหนดโดยคณะกรรมการลงทุนของบริษทั จัดการ
13.

การอนุมตั ิ งบการเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยผูม้ อี านาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
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