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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”)  
ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ การจัดจำหน่าย การผลิต และการขาย  
เซมิคอนดักเตอร์ โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ  ซึ่ งกองทุน เปิด  แอล เอช เซมิคอนดัก เตอร์  จะลงทุน ในหน่ วยลงทุนของกองทุน  iShares 
Semiconductor ETF (“กองทุ นห ลั ก ”) สกุ ล เ งินดอลล่ าร์ ส ห รั ฐฯ  (USD) ที่ จดทะ เบี ยน ซื้ อข าย 
ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) 
บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ("BFA") 

 โดยกองทุน iShares Semiconductor ETF มีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สอดคล้อง 
กับราคาและผลการดำเนินงานก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี ICE Semiconductor Index  
("ดัชนีอ้างอิง") โดยจะลงทุนอย่างน้อย 90% ในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิงและในตราสารแสดงสิทธิ  
การฝากหลักทรัพย์ที่ เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง และที่ เหลืออีกไม่เกิน 10% จะลงทุน 
ในสัญญาฟิวเจอร์ (futures) ตราสารสิทธิ (options) และสัญญาสวอป (Swap) บางชนิด เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รวมถึงหุ้นของกองทุนรวมตลาดเงินที่ BFA หรือบริษัทในเครือแนะนำ ตลอดจนการลงทุน 
ในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ BFA เช่ือว่าจะช่วยให้กองทุนสามารถติดตาม
ดัชนีอ้างอิงได้  

 ทั้ งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว  
เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) 
ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
(ประเทศ) ท่ีทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการ
จะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และประกาศ  
ไว้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก  
เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

 กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหาร 
การลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและ  
การคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) 
มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD)  
มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ 
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
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แลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 

  นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ 
ตราสารหนี้ที่ ไม่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ ไม่ ได้  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์   
หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
หรือให้ความเห็นชอบ 
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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร ์
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของกองทุนตั้ งแต่วันที่  29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุน) ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 256 4  
มาเพื่อโปรดทราบ 
 
สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

Update กองทุน  LHSEMICON รอบระยะเวลา 29 มิ ถุนายน 2564  (วันจดทะเบี ยนจัดตั้ งกองทุน ) ถึ งวันที่   
30 พฤศจิกายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.8% เนื่องจาก                 

• ความต้องการใช้ซิปเซ็ต (Chipset) ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องในปี 2021 เนื่องจากเป็นช้ินส่วนสำคัญที่ใช้  
ในการผลิตของหลายๆ อุตสาหกรรม และยังมี Demand สั่งจองล่วงหน้าไปจนถึงปี 2023  

• ปัญหาโควิดเดลต้าระบาดในช่วงกลางปี ทำให้มีการปิดเมืองและโรงงานการผลิตชิ้นส่วนบางส่วนต้องหยุดลงช่ัวคราว ส่งผล
ต่อรายได้ ของบริษั ทผู้ ผลิต  อย่ างไรก็ตาม เมื่ อ เข้ าสู่ ไตรมาสที่ สี่  สถานการณ์ การแพร่ระบาด เริ่มคลี่ คลาย  
และโรงงานกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง ทำให้สามารถส่งมอบช้ินส่วนและรับรู้รายได้  

• Bond Yield ของสหรัฐโดยรวมไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก แม้ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ทาง Fed ส่งสัญญาณ Hawkish 
ในเรื่อง Tapering ทำให้หุ้นกลุ่ม Growth หรือกลุ่ม Technology ได้รับผลกระทบ ส่งผลทำให้หุ้นหลายๆ ตัวใน portfolio 
ปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น Bond Yield ไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรง ซึ่งไม่ส่งส่งผลต่อ valuation มากนัก ทำให้
ราคาหุ้นเริ่มปรับตัวฟื้นกลับขึ้นมา 

• งบ Earning ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม Semiconductor ที่ออกมา ส่วนใหญ่ดีกว่า 
ที่ ต ล าดคาด  ซึ่ ง เป็ นผลมาจากความต้ อ งการใช้  Chipset ที่ มี ม าก  จน เกิ ดปัญ ห าการขาดแคลน  โดยหุ้ น 
หลายบริษัททำราคาไปท่ีจุดสูงสุด เช่น NVIDIA, AMD หรือ Broadcom เป็นต้น 

มุมมองต่อการลงทุนใน LHSEMICON 

• ธีมการลงทุนใน Semiconductor ยังคงเป็นธีมที่น่าสนใจ เพราะ semiconductor ถือเป็น ช้ินส่วนหลักๆที่ต้อง 
ใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง และถูกใช้ใน Trend ที่กำลังจะมาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น EV-Car หรือ Metaverse  ดังนั้น 
Demand ยังคงมีอยู่ในระดับที่สูง หลายๆประเทศได้พยายามผลักดันเพิ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วน Semiconductor 

• บริษัทผู้ผลิต Semiconductor ถือว่าเป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลกำไร (Margin) ได้ เป็นอย่างดี   
โดยกระแสเงินเฟ้อหรือราคาต้นทุนแรงงานท่ีสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ จะไม่ค่อยส่งผลต่ออุตสาหกรรม Semiconductor มากนัก
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทำให้กำไรและ Earning ของหลายๆบริษัทยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม
ที่จะลงทุนได้ในระยะยาว 
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บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้ งใจและทุ่ ม เทความสามารถเพื่ อบริหารเงินของท่ านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่ สุดต่อไป  และหากท่ าน 
มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์    
02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 

                      
    

 
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 



 

 

11 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

ข้อมูลกองทุนหลกั 

1) กองทุน iShares Semiconductor ETF 
▪  นโยบายการลงทุน: กองทุน iShares Semiconductor ETF มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ  
การจัดจำหน่าย การผลิต และการขายเซมิคอนดักเตอร์  
▪ วันท่ีจดทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2544 
▪ จดทะเบียนประเทศ: สหรัฐอเมริกา 
▪ อายุกองทุน: ไม่กำหนด 
▪ สกุลเงินของกองทุน: ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
▪ ICE Semiconductor Index (TR) 
▪ แหล่งข้อมูลกองทุน: www.ishares.com 

 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.ishares.com/
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั 
 

 

 
หมายเหต ุ
1. ข้อมูลจาก Factsheet iShares Semiconductor ETF ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

รายละเอียดการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ 41,956,221.57         6.55               

เงินฝากธนาคาร 41,956,221.57         6.55               
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ 640,571,095.76        99.93             

หุน้สามัญ 640,571,095.76        99.93             
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (8,839,009.32)          (1.38)              

สัญญาทีอ่า้งองิกบัอตัราแลกเปล่ียน (8,839,009.32)          (1.38)              
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอืน่ ๆ (15,609,277.18)        (2.44)              
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 641,032,022.07       100.00           

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายติุธรรม
(%) หรอื จ านวนหุน้/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

Clearstream Banking S.A. 0.12 23,663.76 797,374.06
บริษทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6.42 41,140,284.32 41,158,847.51
          รวมเงินฝากธนาคาร 6.55 41,956,221.57

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอา้งองิกบัอตัราแลกเปล่ียน -1.38 602,424,728.00 -8,839,009.32
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.38 -8,839,009.32

หุน้สามัญ
     หมวดธรุกจิหลักทรัพยอ์ืน่ๆ

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF 99.93 35,920.00 640,571,095.76
          รวมหุน้สามัญ 99.93 640,571,095.76

รวมเงินลงทนุ 105.09 673,688,308.01
รายการค้างจ่ายหรอืหน้ีสินอ่ืน ๆ -5.09 -32,656,285.94

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 100.00 641,032,022.07

รายละเอียด
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

  

ประเภทสญัญา คู่สญัญา วัตถุประสงค์ มลูคา่สญัญา

(Notional Amount)

% NAV วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทนุ

(Net Gain/Loss)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 30,142,350.00 (0.0280) 25 Mar 2022 (179,537.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 19,890,300.00 (0.0505) 25 Feb 2022 (324,035.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 19,917,600.00 (0.0463) 29 Apr 2022 (296,955.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 33,365,500.00 (0.0508) 25 Mar 2022 (325,479.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 8,006,184.00 (0.0123) 28 Jan 2022 (79,066.32)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KASIKORNBANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                                 

ป้องกนัความเสีย่ง 19,741,500.00 (0.0736) 28 Jan 2022 (471,802.20)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 4,381,000.00 0.0000 01 Dec 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 26,949,200.00 (0.0002) 25 Feb 2022 (1,385.60)

สญัญาฟอร์เวิร์ด KRUNG THAI BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ป้องกนัความเสีย่ง 75,368,124.00 (0.5396) 28 Jan 2022 (3,459,053.52)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 22,620,600.00 (0.0186) 29 Apr 2022 (119,300.18)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 33,217,500.00 (0.0735) 29 Apr 2022 (471,241.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 5,308,560.00 (0.0127) 28 Jan 2022 (81,518.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 26,687,600.00 (0.0413) 25 Feb 2022 (264,647.20)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ป้องกนัความเสีย่ง 16,872,150.00 0.0043 29 Apr 2022 27,779.50

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกนัความเสีย่ง 13,046,680.00 (0.0668) 25 Feb 2022 (427,914.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกนัความเสีย่ง 126,572,680.00 (0.2236) 27 May 2022 (1,433,641.20)

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ป้องกนัความเสีย่ง 120,337,200.00 (0.1453) 29 Apr 2022 (931,212.00)

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด 

และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระ
หนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้
ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น  
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

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

เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

 

 

 

  

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร Clearstream Banking S.A. - 797,374.06           
เงินฝากธนาคาร บริษทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) AA-(FITCH) 41,158,847.51      
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดติในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย 
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากกนี้  TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของ 
การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถ  
ในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงาน
นั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ
ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร  
หรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินข้ันนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสาม ารถ 
ในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ  
ความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า 
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BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้
ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้
คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะ  
ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

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

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้  
ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ  
ที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับ
ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+”  
แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ 
ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
ที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือ
สำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไมม่ีการระบุสญัลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้ม 
ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง  
หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
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รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

           

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจดัต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 

www.lhfund.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มของตราสารการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - -
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึน้ ธนาคารพาณิชย์ 41,956,221.57                  6.55           

หรือบริษทัเงินทนุเปน็ผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวลั/ค้ าประกนั
(ค) ตราสารทีม่ีอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถ -                                 -             

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ีอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับต่ ากวา่อนัดับที่ -                                 -             

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี   - 

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

 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อกองทุน PTR 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร ์ N/A 
 
 
 

  

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 

  

ค่าใชจ่้ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุน* จ านวนเงนิ

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

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ (Management Fee) 4,512.82 0.454 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.50

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 103.79 0.010 ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (Registrar Fee) 1,416.68 0.143 ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00

ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee) 27.60 0.003 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าที่ปรกึษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี

ค่าจดัตัง้และจดทะเบยีนกองทุน (Setup and Registered Fund) 21.19 0.002 ตามที่จ่ายจรงิ

ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 5.17 0.001 ตามที่จ่ายจรงิ

รวมค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 6,087.25 0.613

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 513.64 0.052 ตามที่จ่ายจรงิ

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั(ถา้ม)ี

**  ไมร่วมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

รอ้ยละของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

สนิทรพัย์
เงนิลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม 640,571,095.76
เงนิฝากธนาคาร 41,937,658.38
ลกูหนี้จากเงนิปนัผลและดอกเบี้ย 18,563.19
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ี- สุทธิ 128,614.60                 
ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน -                            
ลกูหนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ -                            
สนิทรพัย์อื่น -                            
รวมสนิทรพัย์ 682,655,931.93

หนี้สนิ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 937,531.16                 
เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 17,568,387.79             
เจา้หนี้จากการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 14,086,967.22             
เจา้หนี้สญัญาซือ้ขายเงนิตราสารต่างประเทศลว่งหน้าสุทธิ 8,839,009.32              
หนี้สนิอื่น 192,014.37                 
รวมหนี้สนิ 41,623,909.86             
สนิทรพัย์สุทธิ 641,032,022.07

สนิทรพัย์สุทธิ
ทุนที่ไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 554,073,982.33           
ก าไร(ขาดทุน) สะสม
บญัชปีรบัสมดุล (74,571,277.65)
ก าไร(ขาดทุน) สะสมจากการด าเนนิงาน 161,529,317.39
สนิทรพัย์สุทธิ 641,032,022.07

ประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน
สนิทรพัย์สุทธต่ิอหน่วยที่ค านวณแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 11.5880                     
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 11.4697                     
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 11.5879                     

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 45,525,029.7787         
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 8,724,268.2205           
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 1,158,100.2251           

55,407,398.2243         
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กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ช่ือย่อ จ ำนวนหน่วย /

 มูลค่ำที่ตรำไว้

มูลค่ำยุติธรรม 

(บำท)

อัตรำส่วนของ

มูลค่ำยุติธรรม

(%)

อัตรำดอกเบีย้ วันครบก ำหนด

หลกัทรัพย์จดทะเบยีน

หน่วยลงทนุ

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX US         35,920.0000         640,571,095.76 100.00 -

        640,571,095.76 100.00

  640,571,095.76 100.00

รวม หลกัทรัพย์จดทะเบยีน

รวมเงนิลงทุน



 

 

24 

 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) 
 

กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

(หน่วย : บาท)
ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

รายไดจ้ากการลงทุน
รายไดเ้งนิปนัผล 2,426,730.87                  
รายไดจ้ากดอกเบี้ย 20,222.25                      
รายไดอ้ื่น -                               

รวมรายได้ 2,446,953.12                  
ค่าใชจ่้าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ                                                                               4,512,818.52                  
ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์                                                                       103,794.84                    
ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน                                                                              1,416,681.45                  
ค่าสอบบญัชี 27,596.20                      
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ในการด าเนนิโครงการ 543,024.54                    

รวมค่าใชจ่้าย 6,603,915.55                  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (4,156,962.43)
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น 7,830,238.22                  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากอตัราแลกเปลีย่น -                               
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นจากสญัญาป้องกนัความเสี่ยง (8,839,009.32)

รวมรายได ้(ค่าใชจ่้าย) อื่น (1,008,771.10)
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงนิลงทุน

ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่เกดิขึ้นทัง้สิ้น 88,913,424.60                
ก าไร(ขาดทุน)สุทธทิี่ยงัไมเ่กดิขึ้นทัง้สิ้น 79,957,680.05                

รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนที่เกดิขึ้นและยงัไมเ่กดิขึ้น 168,871,104.65              
รวมก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 167,862,333.55              
การเพิม่ขึ้น(ลดลง) ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงาน 163,705,371.12              

การเพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนนิงานแยกตามประเภทผูถ้อืหน่วยลงทุน มดีงันี้
ชนดิสะสมมลูค่า 128,924,677.96              
ชนดิจ่ายเงนิปนัผล 32,533,281.12                
ชนดิช่องทางอิเลก็ทรอนกิส์ 2,247,412.04                  

163,705,371.12              


