กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E มีการแก้ไขโครงการเปลีย่ นชื่อย่อกองทุน จากเดิม LHJAP-E เป็ น LHJAPE
เริม่ มีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป และเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุน เริม่ มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E (LHJAPE)
ประเภทโครงการ

: กองทุนรวมทีล่ งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน

: กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญ ชีไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สนิ สุท ธิ ซึ่งกองทุ นหลักที่กองทุ นจะลงทุนคือกองทุน
Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุ น หลัก ”) มีน โยบายแสวงการเพิ่ ม
มูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็ นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มี
ภูมลิ าเนาหรือดาเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ป่ ุน โดยตราสารทุนจะเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหุน้ หรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter) กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัด ตัง้ และจัด การ
โดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง Share Class และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตาม
ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุ นทัง้ ในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ ก่ึงทุ น ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ และ/หรือ หน่ วย private equity ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบ
สาหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่
สามารถลงทุ น ได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ ท่ีไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ
(Unrated Securities) รวมทัง้ ตราสารทุนทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทัง้ นี้
กองทุ น อาจมีไว้ซ่ึ งตราสารหนี้ ท่ีม ีอ ัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ต่ ากว่า ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (non - investment
grade) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะกรณีท่ตี ราสาร
หนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อ ถือที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) หรือ ตราสารทุ นนัน้ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะทีก่ องทุนลงทุนเท่านัน้
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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 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ
สภาพตลาดในรอบบัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
กองทุน LHJAPE ในช่วงรอบระยะเวลา 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24.25%
สาเหตุจาก
• ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดหุน้ ทัวโลกปรั
่
บตัวลงอย่างมากรวมถึงญี่ป่ ุน จากภาวะการระบาดของไวรัส
โควิด 19 และมาตราการปิ ดเมืองส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัดชัวคราวนอกจากนี
่
้ปัจจัยการประท้วง
ภายในสหรัฐฯและความขัดแย้งกับจีนส่งผลให้ตลาดมีความผันผวน อย่างไรก็ดตี ลาดได้ส่งสัญญาณฟื้ นตัวอีกครัง้
หลังตัวเลขการระบาดในหลาย ๆ ประเทศเริม่ ส่งสัญ ญาณดีข้นึ รวมถึงการที่ประเทศในเอเชียเช่น จีน , ญี่ป่ ุน,
เกาหลี มีการผ่อนคลายมาตราการ Lock-Down
• ค่าเงินเยนเริม่ มีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลังจากที่แข็งตัวอย่างมากช่วงการระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ตลาดหุ้น
ญีป่ ่ นุ มีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ
• เศรษฐกิจญี่ป่ ุนกลับมาขยายตัวดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดย GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 ขยายตัว 12.7%
QoQ ซึ่งภาคการส่งออกยังคงเป็ นปั จจัยหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการส่งออกใน
ไตรมาสดังกล่าวขยายตัว 52.3% QoQ จากแรงหนุ นของของอุป สงค์รถยนต์และเครื่องจักรจากประเทศจีน ที่
กลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มุมมองต่อตลาดหุ้นญี่ปนุ่
• ระดับราคา Forward P/E ของ TOPIX ในปี 2021 อยู่ท่ี 16.53 เท่า หรือ อยู่ท่ี +2.4 SD ในรอบ 10 ปี ซ่งึ ถือว่า
ค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับภูมภิ าคอื่น
• ตลาดหุ้นญี่ป่ ุนยังได้รบั ปั จจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ BOJ โดย BOJ ยังคงนโยบายการเข้าซื้อ
TOPIX-linked ETF 6 ล้านล้านเยน และมีแนวโน้มเพิม่ เป็ น 12 ล้านล้านเยน ต่อปี
• ธนาคารกลางญี่ป่ ุน (BOJ) ยังคงมีแนวโน้มดาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโญบาย
การคลังทีย่ งั คงออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
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บริษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นอย่างสูง ทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจให้บริษทั บริหารเงินลงทุนของท่าน
บริษัทยังคงยืนยันในความตัง้ ใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหาก
ท่านมีขอ้ สงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ท่บี ริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด หมายเลข
โทรศัพท์ 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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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน
ชนิ ดจ่ายเงิ นปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
7
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- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
- ทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย่ ง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สัญญาทีอ่ า้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด
10,473,409.86
10,473,409.86
234,690,540.41
234,690,540.41
6,507,755.00
6,507,755.00
27,055,525.99
246,785,853.43
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%NAV
4.24
4.24
95.10
95.10
2.64
2.64
10.96
100.00
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รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียด

อัตราส่วน

จานวนเงิ นต้น

มูลค่ายุติธรรม

(%)

หรือ จานวนหุ้น/

(บาท)

หน่ วย
เงิ นฝากธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

0.00

0.00

0.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

4.24

31,465,868.88

10,473,409.86

รวมเงิ นฝากธนาคาร

4.24

10,473,409.86

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
สัญญาทีอ่ า้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น

2.64

รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า

2.64

266,390,333.00

6,507,755.00
6,507,755.00

หน่ วยลงทุน
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
INVESCO Management SA

81.62

110,986.33

201,435,083.73

Comgest Asset Management

13.48

64,373.56

33,255,456.68

รวมหน่ วยลงทุน

95.10

234,690,540.41

101.98

251,671,705.27

หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน

รวมเงิ นลงทุน
รายการค้างจ่ายหรือหนี้ สินอืน
่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

-1.98

-4,885,851.84

100.00

246,785,853.43

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ประเภทสัญญา

คู่สญั ญา

วัตถุประสงค์

มูลค่าสัญญา
(Notional Amount)

% NAV

วันครบกาหนด

กาไร/ขาดทุน
(Net Gain/Loss)

สัญญาทีอ่ า้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น JPY/THB
สัญญาฟอร์เวิร์ด

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

4,341,150.00

0.0234 12 Mar 2021

57,690.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

11,536,520.00

0.0460 12 Mar 2021

113,400.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

69,524,400.00

0.3747 14 May 2021

924,720.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY

ป้ องกันความเสีย่ ง

7,754,400.00

0.0152 14 May 2021

37,557.00

ป้ องกันความเสีย่ ง

6,767,681.00

0.0000 02 Feb 2021

0.00

LIMITED
THE
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED
THE
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY

ป้ องกันความเสีย่ ง

41,017,464.00

0.6522 12 Mar 2021

1,609,632.00

ป้ องกันความเสีย่ ง

7,944,669.00

0.0716 02 Feb 2021

176,769.00

ป้ องกันความเสีย่ ง

7,767,900.00

0.0000 02 Feb 2021

0.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

LIMITED
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY

ป้ องกันความเสีย่ ง

71,044,800.00

1.0168 12 Mar 2021

2,509,440.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

LIMITED
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

22,938,685.00

0.3885 12 Feb 2021

958,727.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

7,065,864.00

0.0000 01 Feb 2021

0.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ป้ องกันความเสีย่ ง

8,686,800.00

0.0486 12 Mar 2021

119,820.00

สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
สัญญาฟอร์เวิร์ด
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ประเภท
เงินฝากธนาคาร

ผูอ้ อก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

อันดับ

มูลค่าตาม

ความน่ าเชื่อถือ

ราคาตลาด

AA+(FITCH)

10,473,409.86

สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงู สุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
AA
มีความเสีย่ งต่ามาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA
A
มีความเสีย่ งในระดับต่า ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจ
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า
BBB มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ี
เพียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า
BB
มีความเสีย่ งในระดับสูง ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับ
ปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน
ซึง่ อาจส่งให้ความสามารถในการชาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทไ่ี ม่เพียงพอ
B
มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก ผูอ้ อกตราสารหนี้มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และ
อาจจะหมดความสามารถหรือ ความตัง้ ใจในการช าระหนี้ ได้ต ามการเปลี่ยนแปลงของสถานก ารณ์ ท างธุ รกิจ
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ
C
มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงทีส่ ุด ผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขทีเ่ อือ้ อานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก
จึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
D
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนั ดชาระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืน เงินต้นได้ตาม
กาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครือ่ งหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพือ่ จาแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะสัน้ มีอายุตา่ กว่า 1 ปี
T1

ผูอ้ อกตราสารหนี้มสี ถานะทัง้ ทางด้านการตลาดและการเงินทีแ่ ข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความ
คุ้มครองจากการผิดนั ดช าระหนี้ ท่ีดีก ว่าอัน ดับ เครดิต ในระดับ อื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รบั อันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึง่ 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

อันดับเครดิตทุกประเภททีจ่ ดั โดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึง่ สะท้อน
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารโดยไม่รวมความเสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากกนี้ TRIS Rating ยังกาหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็ นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ ทัง้ นี้ แนวโน้มอันดับเครดิตทีอ่ อกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่าเชือ่ ถือภายในประเทศไทย ซึง่ กาหนดโดย Fitch โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มคี วามเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้า
ประกันโดยรัฐบาล
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AA(tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
อย่างไรก็ดมี คี วามเป็ นไปได้มากว่าการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชาระหนี้ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่นื ที่
ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภททีส่ งู กว่า
BB (tha)

แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การ
ชาระหนี้ตามเงือ่ นไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนัน้ ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถ
ในการชาระหนี้คนื ตามกาหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ าอย่างมีนั ยสาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ใน
ประเทศไทย การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็ นไปได้ในปั จจุบนั แต่
ความมั ่นคงยังจ ากัด อยู่ในระดับ หนึ่ งเท่ านั น้ และความสามารถในการช าระหนี้คืน ตามก าหนดเวลาอย่ าง
ต่อเนื่องนัน้ ไม่แน่นอน ขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ต่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)

อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาหนดให้สาหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซง่ึ กาลังอยู่ในภาวะผิดนัดชาระหนี้
ในปั จจุบนั

คาอธิ บายการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
F1 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือนี้จะมอบให้สาหรับอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่มคี วามเสีย่ ง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดย
ปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีทม่ี รี ะดับความน่ าเชื่อถือ
สูงเป็ นพิเศษจะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิม่ เติมจากอันดับความน่าเชื่อถือทีก่ าหนด

F2 (tha)

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

F3 (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาในระดับปาน
กลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าว
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จะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสัน้ มากกว่าตราสารที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทีส่ งู กว่า
B (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนี้ดงั กล่าวจะ
ไม่แน่นอนมากขึน้ ตามการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสัน้

C (tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ตามเงือ่ นไขทางการเงินของตราสารตามกาหนดเวลาทีไ่ ม่แน่ นอน
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อ
ผูกพันทางการเงินขึน้ อยู่กบั สภาวะทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้

D (tha)

แสดงถึงการผิดนัดชาระหนี้ทไ่ี ด้เกิดขึน้ แล้วหรือกาลังจะเกิดขึน้

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สาหรับประเทศไทย
เครื่องบ่งชีพ้ เิ ศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิม่ เติมต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึน้ หลัก ทัง้ นี้ จะ
ไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สาหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับทีต่ ่ากว่า “CCC (tha)”
สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มกี ารระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือ
ในระยะสัน้ นอกเหนือจาก “F1 (tha)”
สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้
นั ก ลงทุ น ทราบว่ า มีค วามเป็ นไปได้ท่ีจ ะมีก ารเปลี่ย นแปลงอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ และแจ้ง แนวโน้ ม ทิศ ทางของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็ น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือให้
สูงขึน้ “สัญญาณลบ” จะบ่งชีแ้ นวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่าลง หรือ “สัญญาณวิวฒ
ั น์” ในกรณีทอ่ี นั ดับความ
น่าเชื่อถืออาจจะได้รบั การปรับขึน้ ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสญ
ั ญาณการปรับอันดับความน่ าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สาหรับ
ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ
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รายงานสรุปเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
กลุ่มของตราสารการลงทุน
(ก)
ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข)
ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ ี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์
หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก/สัง่ จ่าย/รับอาวัล/ค้าประกัน
(ค)
ตราสารทีม่ ี อนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade)
(ง)
ตราสารทีม่ ี อนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรื อไม่มี Rating

มูลค่าตามราคาตลาด
10,473,409.86

%NAV
4.24

-

-

-

-

สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนสาหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)
ชื่อกองทุน
PTR
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
N/A

วันที่

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
รายละเอียด
การดาเนิ นการแก้ไข

การใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ี website ของ
บริษทั จัดการ www.lhfund.co.th
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รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E มีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้
-

ไม่มี -

หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ท่บี ริษทั จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด www.lhfund.co.th และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน*
Fund's Direct Expenses
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าทีป่ รึกษาการลงทุน (Advisory Fee)
ค่าจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ (Others Operating Expense)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**

จานวนเงิน
(หน่วย : พันบาท)
2,204.81
44.10
367.47
22.69
ไม่ม ี
2.34
12.62
2,654.03

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

0.00

ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เรียกเก็บจริง
ตามโครงการ*
0.807
ไม่เกินร้อยละ 2.68
0.016
ไม่เกินร้อยละ 0.11
0.135
ไม่เกินร้อยละ 0.27
0.008
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.001
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.005
ตามทีจ่ ่ายจริง
0.972
0.000

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
** ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ตามทีจ่ ่ายจริง

กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม (ราคาทุน 187,792,172.52 บาท)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ
หนี้สนิ อืน่
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน) สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สทุ ธิ

234,690,540.41
10,472,861.49
548.37
12,757,822.17
6,507,755.00
264,429,527.44
505,686.27
17,122,814.74
15,173.00
17,643,674.01
246,785,853.43
231,316,811.25
42,991,212.29
(27,522,170.11)
246,785,853.43

สินทรัพย์สทุ ธิต่อหน่วย
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้ งวด (หน่วย)

10.6687
23,131,681.1122
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบประกอบรายละเอียดเงิ นลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ชื่อย่อ

จานวนหน่ วย /
มูลค่าที่ตราไว้

มูลค่ายุติธรรม อัตราส่วนของ อัตรา
(บาท)
มูลค่ายุติธรรม ดอกเบีย้
(%)

วันครบ
กาหนด

หน่วยลงทุน
INVESCO Japanese Equity Advantage Fund
COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC
รวม หน่วยลงทุน
รวมเงิ นลงทุน - 100% (ราคาทุน 187,792,172.52 บาท)

IJEACAJ LX

110,986.3310

201,435,083.73

85.83

-

COMGRJA ID

64,373.5630

33,255,456.68
234,690,540.41
234,690,540.41

14.17
100.00
100.00

-
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กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน – E (LHJAPE)
กองทุนเปิ ด แอล เอช เจแปน - E
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากดอกเบีย้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการดาเนินโครงการ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญาป้ องกันความเสีย่ ง
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากสัญญาป้ องกันความเสีย่ ง
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อืน่
รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สิน้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน้ และยังไม่เกิดขึน้
รวมกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน

5,442.74
5,442.74
2,204,813.01
44,096.20
367,468.94
22,685.36
15,778.16
2,654,841.67
(2,649,398.93)
(10,035,900.86)
11,288,762.09
1,252,861.23
15,051,805.92
48,213,643.22
63,265,449.14
64,518,310.37
61,868,911.44
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