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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

ค$าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ

 กองทุนเป0ด แอล เอช อินเดีย-E 
LH INDIA-E Fund 

(LHINDIA-E)
 กองทุนตราสารทุน 

โดยกองทุนลงทุนในหน$วยลงทุนต$างประเทศ 
Fund of Funds

กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต$างประเทศ

หนังสือช้ีชวนส$วนสรุปข�อมูลสาํคัญ

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน
แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด
การเข�าร$วมการต$อต�านทุจริต: 
ได�รับการรับรอง CAC*
* โครงการแนวร$วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต$อต�านการ
ทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส$งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม$ใช$การฝากเงิน
ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย$างละเอียดถ่ีถ�วนก$อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต$อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งหน1วยลงทุนของกองทุนต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต1างประเทศท่ัวโลก 
ท่ีมีนโยบายเน�นลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค1าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ใน
หน1วยลงทุนของกองทุนต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต1างประเทศท่ีมีลักษณะดังกล1าว โดยเฉล่ียในรอบปJ
บัญชีไม1น�อยกว1าร�อยละ 80 ของมูลค1าทรัพยNสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวม
ต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต1างประเทศอย1างน�อย 2 กองทุน ในสัดส1วนกองทุนละไม1เกินร�อยละ 79 
ของมูลค1าทรัพยNสินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส1วนการลงทุนในกองทุนรวมต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต1างประเทศ จะข้ึนอยู1กับดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณNสภาวะการลงทุนใน
แต1ละขณะ 
ส1วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนท้ังในและต1างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห1งทุน ตราสารแห1ง
หนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน1วย private equity ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม1เกินร�อยละ 20 ของมูลค1าทรัพยNสินสุทธิของกองทุน  

ตลอดจนหลักทรัพยNหรือทรัพยNสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย1างใดอย1างหนึง่หรือหลายอย1าง ตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือ
ให�ความเห็นชอบ 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล1วงหน�า (Derivatives) เพื่อป]องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน 
กองทุนมีกลยุทธNการลงทุนมุ1งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว1าดัชนีช้ีวัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต1างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเนื้อหาส1วน "ข�อมูลกองทุน
ต1างประเทศ" ในส1วนท�ายของเอกสารฉบับนี้

▪ ผู�ลงทุนท่ีมุ1งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน1วยลงทุนของกองทุนต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต1างประเทศ ท่ีมีนโยบายเน�นลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศอินเดีย และผู�ลงทุนสามารถยอมรับความเส่ียง
จากการลงทุนในต1างประเทศได� 
▪ ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลคค1าหน1วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต1างประเทศท่ีกองทุน
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนต่ํากว1ามูลค1าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได� 
▪ ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว1าการลงทุนในตราสารทุน
ท่ีจดทะเบียนในประเทศอินเดีย 
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คุณต�องระวังอะไรเป�นพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีไม$เหมาะกับใคร

▪ ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน1นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู1ครบ 
▪ ผู�ลงทุนท่ีไม1สามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในต1างประเทศได� อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความ
ผันผวนของมูลค1าหน1วยลงทุนของกองทุนหลัก เปiนต�น 

ทําอย$างไรหากยังไม$เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี้

� อ$านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
� อย$าลงทุนหากไม1เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ
▪ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน1วยลงทุนของกองทุนต1างประเทศ จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
ซึ่งกองทุนทําการป]องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต1างประเทศตามดลุยพินิจของผู�จัดการกองทุน 
▪ กองทุนต1างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต1างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล1วงหน�าเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเส่ียงมากกว1ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีต�องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเส่ียงได�สูงกว1าผู�ลงทุนท่ัวไป ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เม่ือมีความเข�าใจใน
ความเส่ียงของสัญญาซื้อขายล1วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคํานึงถึงประสบการณNลงทุน วัตถุประสงคN และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง 
▪ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต1างประเทศ จึงมีความเส่ียงด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล1อง 
อัตราแลกเปล่ียน กฎหมาย และ/หรือข�อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข�าลงทุน ซึ่งอาจส1งผลต1อมูลค1าหน1วยลงทุน และ/
หรือสภาพคล1อง 

▪ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน1าเช่ือถือต่าํกว1าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment 
grade) และตราสารหนี้ท่ีไม1ได�รับการจัดอันดับความน1าเช่ือถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม1ได�จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยN (Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงข้ึนมากกว1ากองทุนรวมท่ัวไป เช1น ความเส่ียงจากการผิด
นัดชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล1องของตราสาร เปiนต�น   
▪ กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส1วนการลงทุนกระจุกตวัในประเทศอินเดีย ดังนั้น ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอรNตการลงทุนโดยรวมของตนเอง 
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แผนภาพแสดงตําแหน$งความเส่ียงของกองทุนรวม

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th

ปaจจัยความเส่ียงท่ีสําคัญ

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม Financials 30.32%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศอินเดยี
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ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปiนปrจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.thข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

หลักทรัพย( อันดับความน$าเช่ือถือ/ % ของ
สถาบันท่ีจัดอันดับ NAV

48.19หน$วยลงทุน ISHARES INDIA 50 ETF -

หน$วยลงทุน NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund -

บัญชีเงินฝากออมทรัพย( ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH)

อื่นๆ 0.23-

▪▪▪▪ ช่ือทรัพย(สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หมายเหตุ:

47.14

หมายเหตุ:

4.44

ท้ังน้ีคุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปiนปrจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

สัดส$วนของประเภททรัพย(สินท่ีลงทุน

หน$วยลงทุน ISHARES INDIA 
50 ETF, 48.19%

หน$วยลงทุน NOMURA 
Funds Ireland - India 
Equity Fund, 47.14% อื่นๆ, 4.67%

% ของ NAV
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ค1าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)

    สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee)
แต1ต�องเสียค1าธรรมเนียม

การขาย (ถ�ามี)

แต1ต�องเสียค1าธรรมเนียม
การรับซื้อคืน (ถ�ามี)

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู�ถือหน$วย (% ของมูลค$าซื้อขาย)

2.50
ค1าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) 2.50 1.00

ค1าธรรมเนียมการโอนหน1วยลงทุน

สูงสุดไม$เกิน

2.50 ยกเว�น

ค$าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต$อปxของ NAV)

เก็บจริงรายการ

ยกเว�น
ค1าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน1วยลงทุน

ยกเว�น

    สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 200 บาท/รายการ

ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค$าธรรมเนียมดังกล$าวก$อนการลงทุน *
* ค$าธรรมเนียมมีผลกระทบต$อผลตอบแทนที่คุณจะได�รับ

2.50

ค$าธรรมเนียม

1.3375

0.0375 0.2675
0.0310

1.6735

สูงสุดไม$เกิน,  2.50 

สูงสุดไม$เกิน, 0.10
สูงสุดไม$เกิน, 0.50

สูงสุดไม$เกิน, 1.90

สูงสุดไม$เกิน, 5.00
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การจัดการ ผู�ดูแลผลประโยชน( นายทะเบียน ค$าใช�จ$ายอ่ืนๆ รวมค$าใช�จ$าย
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หมายเหตุ: 
1)  ค1าธรรมเนียมดังกล1าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต1ละกลุ1มหรือแต1ละรายไม1เท1ากัน ข้ึนอยู1กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2)  กรณีสับเปล่ียนหน1วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม1เรียกเก็บค1าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน1วยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหน1วยลงทุนระหว1างกองทุนรวม
ภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต1จะมีการเรียกเก็บค1าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคนืหน1วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด
3)  ค1าธรรมเนียมดังกล1าวข�างต�นรวมภาษีมูลค1าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 
1)  ค1าธรรมเนียมดังกล1าวข�างต�นเปiนอัตราท่ีรวมภาษีมูลค1าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค1าธรรมเนียมหรือค1าใช�จ1ายข�างต�นโดยไม1ถือว1าเปiนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม1เกินร�อยละ 5 ของ
อัตราค1าธรรมเนียมหรือค1าใช�จ1าย ท้ังน้ี เปiนไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑNท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3)  ค1าธรรมเนียมค1าใช�จ1ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมเม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม1เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต1อปJของมูลค1าทรัพยNสินสุทธิของกองทุนรวม 
4) สามารถดูค1าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลัง 3 ปJ เพ่ิมเติมได�ท่ีรายละเอียดหนังสือช้ีชวนส1วนข�อมูลกองทุนรวม
5) ค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ระหว1างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562
* สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th
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% ต$อปx

N/A -4.41N/A N/A

5 ปx

95th

50th

11.05 25thดัชนีช้ีวัด (Benchmark)
0.27 75th 1.45

7. ผลการดําเนินงานย�อนหลังแบบปaกหมุด ข�อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ความผันผวนของ
ดัชนีช้ีวัด

29.08

32.58

10.69 50th 30.68 75th

8.46 5th 12.00 5th

9.58

32.03

29.63

% ตามช$วงเวลา

75th5th 12.90 5th

ต$อปx

3 ปx

N/A N/A N/A N/A N/A 1.90

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

2. ผลการดําเนินงานย�อนหลัง (คํานวณตามปxปฎิทิน)

YTD
Percen

tile
10 ปx

Percen
tile

ต้ังแต$จัดต้ัง

ดัชนี NSE Nifty50 Total Return Index ในสัดส$วนร�อยละ 100 โดยปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป�น
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

1. ดัชนีช้ีวัด คือ 

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 22.38
3. LHINDIA-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช$วงเวลา 5 ปx คือ -48.46%

LHINDIA-E 9.49 75th 31.95

Percen
tile

1 ปx

N/A N/A N/A

กองทุน
% ต$อปx

3 เดือน
Percen

tile
Percen

tile
6 เดือน

Percen
tile

ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน 8.75

1 ปx 3 ปx 5 ปx 10 ปx

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ$ม India Equity ข�อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

6 เดือน
Peer

Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)

1 ปx

5.37 -    5th Percentile 13.76 38.17 16.50 15.680.96
3 เดือน3 เดือน 6 เดือน

15.06

N/A 22.38

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

20.83N/A N/A N/A N/A N/A N/A

-    
40.15 26.30

19.79
21.19

27.18 21.22 18.86

-    

17.25 16.64
23.74

95th Percentile 7.17 24.28 -0.20 -3.78 3.17 -    18.78 22.23
75th Percentile 9.45 28.45 17.93 35.97 25.6218.791.50 -2.41

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ India Equity
5. ความผันผวนของส$วนต$างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A %

8.04

22.65
4.94 -    

24.96 20.32 18.21 -    
3 ปx 5 ปx 10 ปx

8. ผลการดําเนินงานย�อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข�อมูลได�ที่ "ข�อมูลกองทุนหลัก" ในส$วนท�ายของเอกสารฉบับนี้ 

-    
50th Percentile 9.99 32.55 3.99 -1.77 4.98 -    17.43 17.98 30.23 -    
25th Percentile 10.78 0.11 5.07 -    34.31

ผลการดําเนินงาน

* คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเป�นปaจจุบันได�ท่ี www.lhfund.co.th

* คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.aimc.or.th

-17.99%

3.91%

-9.12%

0.34%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

2561 2562

%
 ต

$อป
xขอ

ง 
NA

V
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ท่ีอยู1: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสN สาทร ช้ัน 14  ถนนสาทรใต�

ไม1กําหนด

นโยบายการจ$ายเงินปaนผล

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการซื้อของกองทุน ระหว1างเวลา 8.30 - 14.00 น.
5,000 บาท▪ มูลค1าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค1าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งถัดไป: 5,000 บาท

        แขวงทุ1งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
รับหนังสือช้ีชวน

ธนาคารแลนดN แอนดN เฮ�าสN จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยN แลนดN แอนดN เฮ�าสN จํากัด (มหาชน)
หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน1วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต1งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหน้ี,
กองทุนต1างประเทศ

4 ตุลาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย(จัดการกองทุน แลนด( แอนด( เฮ�าส( จํากัด

มี : ไม1เกินปJละ 12 ครั้ง

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว1างเวลา 8.30 - 14.00 น.
▪ มูลค1าขั้นตํ่าของการขายคืน:

วันท่ีจดทะเบียน 14 ธันวาคม 2560
มูลค$าโครงการ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค1าทรัพยNสินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th

ขอบเขตหน�าท่ี

2,000 ล�านบาท
ผู�ดูแลผลประโยชน( ธนาคารไทยพาณิชยN จํากัด (มหาชน)   

อายุโครงการ

การซ้ือหน$วยลงทุนการซ้ือและการขายคืนหน$วยลงทุน

การขายคืนหน$วยลงทุน

5,000 บาท

▪ ระยะเวลาการรับเงินค1าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต1วันถัดจากวันคํานวณ NAV

วันท่ีเริ่มบริหารกองทุน

ปaจจุบันรับเงินค$าขายคืนภายใน 4 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+4)

โทรศัพทN : 0-2286-3484 
website : www.lhfund.co.th

▪ จํานวนหน1วยขั้นตํ่าของการขายคืน:   500 หน1วย
▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า:   100 บาท
▪ จํานวนหน1วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า:   ไม1กําหนด

รายช่ือผู�จัดการกองทุน

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต$อสอบถาม

ร�องเรียน

(T* = วันทําการซ้ือขายของกองทุน)

ช่ือ - นามสกุล

email : Marketing@lhfund.co.th

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.0012

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม1ถึง 1 ปJ จะแสดงค1าท่ีเกิดขึ้นจริงในช1วงเวลาต้ังแต1
วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

ข�อมูลอ่ืนๆ
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ธุรกรรมท่ีอาจก$อให�เกิดความขัดแย�ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก1อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนN
ทางผลประโยชน( ได�ท่ี www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปaจจัยความเสี่ยงของกองทุน
▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผล
การดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต1อ
ราคาซื้อขายของตราสาร
▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม1สามารถ
ชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม1ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ1านมาและฐานะ
การเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย1อ ดังต1อไปน้ี

▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวม
ของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู1กับปrจจัยต1าง ๆ เช1น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค1าเงิน ปrจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการ
ของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เปiนต�น ซึ่งส1งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�
ตลอดเวลา
▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล$องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม1สามารถขายตราสารได�ในช1วงเวลาท่ี
ต�องการหรืออาจไม1ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�
▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต$างประเทศ (Country and Political Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต1างประเทศ กองทุน
จึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช1น การเปล่ียนแปลงของปrจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค1าเงิน และนโยบายต1างประเทศ 
โดยปrจจัยเหล1าน้ีอาจมีผลกระทบต1อราคาหน1วยลงทุน หรือหลักทรัพยNท่ีกองทุนลงทุน
▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต1างประเทศ 
จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต1างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต1างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข�ามาใน
ประเทศได� ซึ่งอาจส1งผลให�กองทุนไม1สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน1วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด
▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค$าขายคืนหน$วยลงทุนจากกองทุนรวมต$างประเทศล$าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการ
ของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม1ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับ
ชําระเงินค1าขายคืนหน1วยลงทุนจากกองทุนรวมต1างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล1าช�า และส1งผลกระทบต1อการชําระเงินค1าขายคืนหน1วยลงทุนให�กับ
ผู�ถือหน1วยลงทุนในประเทศ

ระดับ 
การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย 

ระดับท่ี 
น1าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุดท่ีจะไม1สามารถ
ชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว1ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม1
สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําที่จะไม1สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม1สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 

ระดับท่ี 
ต่ํากว1า 

น1าลงทุน 

ต่ํากว1า 
BBB 

ต่ํากว1า 
BBB(tha) 

ต่ํากว1า 
Baa 

ต่ํากว1า 
BBB 

ความเสี่ยงสูงที่จะไม1สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด 
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▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต1างประเทศ ซึ่งต�องลงทุนเปiนสกุลเงิน
ต1างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับมี
ความผันผวนตาม
▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล$วงหน�า (Derivative) เพื่อป�องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซื้อขายล1วงหน�า (Derivative) เพ่ือ
ป]องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณNไว� อย1างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู1สัญญาไม1ปฏิบัติตามสัญญา
ดังกล1าว

อัตราส$วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 
ข�อมูลอัตราส1วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพยNสินของกองทุน และสะท�อน
กลยุทธNการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค1าที่ตํ่ากว1าระหว1างผลรวมของมูลค1าการซื้อทรัพยNสินกับผลรวมของมูลค1าการขาย
ทรัพยNสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ1านมาย�อนหลัง 1 ปJ หารด�วยมูลค1าทรัพยNสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%)       =        Min (ซื้อหุ�น , ขายหุ�น)
                 Avg. NAV

� การลงทุนในหน1วยลงทุนไม1ใช1การฝากเงิน รวมท้ังไม1ได�อยู1ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุน
ซึ่งผู�ลงทุนอาจไม1ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู1ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
� การพิจารณาร1างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน1วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปiนการแสดงว1าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความ

ถูกต�องของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน1วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการ
กองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส1วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะ
ผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว1าข�อมูลดังกล1าวถูกต�องไม1เปiนเท็จ และไม1ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

ข�อมูลกองทุนต$างประเทศ

1) NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund 
▪▪▪▪ นโยบายการลงทุน : กองทุน NOMURA Funds Ireland - India Equity Fund มีนโยบายเน�นลงทุนในตราสารทุนของอินเดีย
▪▪▪▪ อายุโครงการ  : ไม1กําหนด
▪▪▪▪ จดทะเบียนประเทศ : Ireland 
▪▪▪▪ สกุลเงินของกองทุน : ดอลลารNสหรัฐ (USD)
▪▪▪▪ Benchmark : MSCI India 
▪▪▪▪ แหล$งข�อมูล   : www.nomura-asset.co.uk 

2) iShares India 50 ETF
▪▪▪▪ นโยบายการลงทุน : iShares India 50 ETF มีเป]าหมายท่ีจะได�ผลตอบแทนใกล�คียงกับ ดัชนี Nity 50 ซึ่งเปiนหุ�นอินเดียขนาดใหญ1 50 ตัว
แรก 
▪▪▪▪ อายุโครงการ : ไม1กําหนด
▪▪▪▪ จดทะเบียนประเทศ : สหรัฐอเมริกา 
▪▪▪▪ สกุลเงินของกองทุน : ดอลลารNสหรัฐ (USD)
▪▪▪▪ Benchmark : Nifty 50 Index
▪ แหล$งข�อมูล   : www.iShares.com
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n INVESTMENT OBJECTIVE n FUND FACTS

Fund Size

Fund managers

Launch Date

Base Currency

Pricing Frequency

Sector

Benchmark

n CUMULATIVE PERFORMANCE (as at 31 October 2020) Domicile

n SHARE CLASS DETAILS

ISIN Code

Bloomberg Ticker

Minimum Initial Inv

Minimum Further Inv

Initial Charge

Management Fee

Total Expense Ratio

Latest NAV per share

Share Class Currency

Dividend Frequency

Dividend Pay dates

Morningstar Rating

n TRADING DETAILS

Trading cutoff

Trading frequency

n ANNUALISED PERFORMANCE (as at 31 October 2020) Valuation time

Settlement

Fund

Benchmark n RISK

n DISCRETE PERFORMANCE (as at 30 September 2020)

Fund

Benchmark

Source: NAMUK. Fund and Index performance is shown in local currency, on a single price basis with income reinvested into the fund.

n VOLATILITY AND RISK

Alpha (excess annualised return)

Beta

Information Ratio

Tracking Error

Standard Deviation

Marketing Material

1.09%

n/a

n/a

n/a

n/a The table demonstrates where the fund ranks in 

terms of its potential risk and reward. The higher the 

rank the greater the potential reward but the greater 

the risk of losing money. It is based on past data, 

may change over time and may  not be a reliable 

indication of the future risk profile of the fund.

24.50

0.96

-0.22

3 Years

7.61

Typically higher 

rewards, higher risk

541 2 3

121.8m USD

01/03/2017

US Dollar

Daily

1,000,000 USD

India Equity

Ireland

IE00B3SHFF36

NOINEIU

MSCI India

Vipul Mehta

250,000 USD

0.00%

1.18%

118.54 USD

n/a

5y

USD

n/a

n/a

0.75%

13:00 GMT

Daily

15:00 GMT

T+3 (S) / T+4 (R)



8.08%

3y

Past performance is not a guide to future performance. Market movements may cause the value of investments to go down as well as up and you may not get back the amount originally invested. This 

factsheet is aimed at professional investors only. It is not designed for and should not be used or relied upon by private investors. Morningstar Overall Ratings as at 31/10/2020. Copyright © 2018 

Morningstar UK Limited. All Rights Reserved. Regarding Morningstar Ratings, the information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers;(2) may not be copied or 

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Since launch

4.75%

5.23%

3m

-6.87%

5.65%

1m

3.10%

1.31%

1y

6 7

Typically lower 

rewards, lower risk 

Aiming to achieve long-term capital growth through investment in an actively managed

portfolio of Indian securities. A focused approach investing in 25-35 high conviction

stocks. Stock selection is based on fundamental research, supported by a large number

of visits to Indian companies by our highly experienced portfolio management team.

-1.69

-1.54%

0.15%-2.36% n/a

1 year to 

30/09/2018

1 year to 

30/09/2017

1 year to 

30/09/2016

-7.05%

0.54%

9.18%

4.73%

1 year to 

30/09/2020

1 year to 

30/09/2019

-4.75%

Nomura Funds Ireland plc

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Mar 17 Jul 17 Nov 17 Mar 18 Jul 18 Nov 18 Mar 19 Jul 19 Nov 19 Mar 20 Jul 20

India Equity Fund I USD Benchmark

31 October 2020

India Equity Fund

I USD



n SECTOR BREAKDOWN n TOP HOLDINGS

n SECTOR BREAKDOWN n PORTFOLIO CHARACTERISTICS 

n CONTACT DETAILS

n FUND MANAGERS

Vipul Mehta

##

n IMPORTANT INFORMATION

4.92%

4.69%

4.69%

4.28%

3.55%

9.40%

8.60%

7.03%

6.54%

6.32%

Infosys Ltd

Bharti Airtel Ltd

Reliance Industries Ltd

HDFC Bank Limited

HCL Technologies Ltd

Ultratech Cement Ltd

Housing Development Finance

ICICI Bank Ltd

DR. Reddy's Laboratories

Happiest Minds Technologies

The fund is a sub-fund of Nomura Funds Ireland plc, which is authorised by the Central Bank of Ireland as an open-ended umbrella investment company with variable capital and segregated liability

between its sub-funds, established as an undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable

Securities) Regulations 2011. This document was prepared by Nomura Asset Management U.K. Ltd and is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where

such distribution or use would be contrary to law or regulation. The shares in the fund have not been and will not be offered for sale in the United States of America, its territories or possessions and all

areas subject to its jurisdiction, or to United States Persons. This document is not intended in any way to indicate or guarantee future investment results as the value of investments may go down as well

as up. Values may also be affected by exchange rate movements and investors may not get back the full amount originally invested. Before purchasing any investment fund or product, you should read

the related prospectus and fund documentation, including full details of all the risks associated with it, to form your own assessment and judgement on whether this investment is suitable in light of your

financial knowledge and experience, investment objectives and financial or tax situation and whether to obtain specific advice from an investment professional. The prospectus and Key Investor

Information Document are available in English from the Nomura Asset Management U.K. Ltd website at www.nomura-asset.co.uk. Nomura Asset Management U.K. Ltd. is authorised and regulated by the

Financial Conduct Authority. Portfolio data source: Nomura Asset Management U.K. Ltd.

Email: info@nomura-asset.co.uk

www.nomura-asset.co.uk

Tel: +44 207 521 1747

Vipul Mehta has over 24 years of 

investment experience and has 

been at Nomura since 2004.

0

28Number of Holdings

Nomura Funds Ireland plc

31 October 2020

30.78

22.36

10.75

8.60

8.40

5.09

4.92

4.67

4.28

0.00

0.15

23.12

19.57

10.94

17.29

2.51

0.24

7.90

8.04

5.71

2.80

1.88
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Financials
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Materials

Consumer Discretionary

Health Care

Industrials

Cash & Others

Fund Benchmark

25.34

21.21

19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%

Information Technology

Fund Benchmark

India Equity Fund

I USD



INDY
iShares India 50 ETF
Fact Sheet as of 09/30/2020

The iShares India 50 ETF seeks to track the investment results of an index composed 
of 50 of the largest Indian equities.

WHY INDY?

1 Exposure to large companies in India

2 Access to 50 of the largest Indian stocks in a single fund

3 Use to express a single country view

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION

Fund  Benchmark  
The Growth of $10,000 chart reflects a hypothetical $10,000 investment and assumes 
reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and 
other expenses were deducted.

PERFORMANCE

1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since Inception

NAV -5.41% 1.09% 5.03% 1.73% 3.56%

Market Price -4.84% 1.19% 5.00% 1.76% 3.62%

Benchmark -4.88% 1.81% 6.06% 2.53% 4.36%

The  performance  quoted  represents  past  performance  and  does  not  guarantee  future
results.  Investment  return  and  principal  value  of  an  investment  will  fluctuate  so  that  an
investor’s  shares,  when  sold  or  redeemed,  may  be  worth  more  or  less  than  the  original
cost.  Current  performance  may  be  lower  or  higher  than  the  performance  quoted.
Performance  data  current  to  the  most  recent  month  end  may  be  obtained  by  visiting  
www.iShares.com or www.blackrock.com.
Market  returns  are  based  upon  the  midpoint  of  the  bid/ask  spread  at  4:00  p.m.  eastern  time
(when NAV is normally determined for most ETFs), and do not represent the returns you would
receive if you traded shares at other times.

KEY FACTS
Fund Launch Date 11/18/2009
Expense Ratio 0.93%
Benchmark Nifty 50 Index
30 Day SEC Yield 0.01%
Number of Holdings 51
Net Assets $586,449,765

Ticker INDY
CUSIP 464289529
Exchange NASDAQ

TOP HOLDINGS (%)
RELIANCE INDUSTRIES LTD 14.87
HDFC BANK LTD 9.65
INFOSYS LTD 7.60
HOUSING DEVELOPMENT 
FINANCE CORP L 6.42
TATA CONSULTANCY 
SERVICES LTD 5.39
ICICI BANK LTD 4.53
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3.82
HINDUSTAN UNILEVER LTD 3.80
ITC LTD 3.09
LARSEN AND TOUBRO LTD 2.27

61.44

Holdings are subject to change.

http://www.iShares.com
http://www.iShares.com
http://www.iShares.com
http://www.iShares.com
http://www.blackrock.com
http://www.blackrock.com


GLOSSARY
Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a
whole.  A  beta  of  1  indicates  that  the  security’s  price  will  move  with  the
market.  A  beta  less  than  1  indicates  the  security  tends  to  be  less  volatile
than  the  market,  while  a  beta  greater  than  1  indicates  the  security  is  more
volatile than the market.
The  price  to  earnings  ratio  (P/E)  is  a  fundamental  measure  used  to
determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the
latest  closing  price  divided  by  the  latest  fiscal  year's  earnings  per  share.
Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the
underlying fund’s value is shown.

The  price  to  book  (P/B)  value  ratio  is  a  fundamental  measure  used  to
determine  if  an  investment  is  valued  appropriately.  The  book  value  of  a
company is a measure of how much a company's assets are worth assuming
the  company's  debts  are  paid  off.  Each  holding's  P/B  is  the  latest  closing
price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book
values are excluded from this calculation. For hedged funds,  the underlying
fund’s value is shown.

Want to learn more? www.iShares.com www.blackrockblog.com @iShares

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be
found in  the Fund's  prospectus,  and if  available,  summary prospectus,  which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737)  or  by
visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Read the prospectus carefully before investing.
Investing involves risk, including possible loss of principal.
International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial
volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in
concentrations of single countries.
Historical fund data prior to 4/3/2017 is based on foreign currency exchange (FX) rates corresponding to 4:00AM, eastern time; fund data on and after 4/3/
2017 is based on FX rates corresponding to 4:00PM, London time.
Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of iShares Funds are bought and sold at market price (not NAV) and are not
individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns.
Index returns are for illustrative purposes only.  Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses.
Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds,
such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFFE are reflected in the prices of the acquired funds and
thus included in the total returns of the Fund. 
The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").
The iShares India 50 ETF (the "Fund"), offered by BlackRock is not sponsored, endorsed, sold or promoted by India Index Services & Products Limited (IISL)
and its affiliates. IISL and its affiliates do not make any representation or warranty, express or implied (including warranties of merchantability or fitness for
particular purpose or use) and disclaims all liability to the owners of the Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities
generally or in the Fund linked to CNX Nifty Index or particularly in the ability of the CNX Nifty Index to track general stock market performance in India.
©  2020  BlackRock.  All  rights  reserved.  iSHARES,  iBONDS  and  BLACKROCK  are  registered  trademarks  of  BlackRock  Inc,  or  its  subsidiaries.  All  other
marks are the property of their respective owners.
FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ISHARES.COM OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

iS-INDY-F0920
Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value 1191297

TOP SECTORS (%)

Financials 32.80%
Energy 16.86%
Information Technology 16.77%
Consumer Staples 8.98%
Consumer Discretionary 6.81%
Materials 6.19%
Health Care 4.02%
Industrials 2.78%
Communication 2.08%
Utilities 2.04%
Cash and/or Derivatives 0.67%

FUND CHARACTERISTICS
Beta vs. S&P 500 0.96
Standard Deviation (3yrs) 24.46%
Price to Earnings 22.00
Price to Book Ratio 2.75

FEES AND EXPENSES BREAKDOWN
Expense Ratio 0.93%

Management Fee 0.89%
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00%
Foreign Taxes and Other Expenses 0.04%


