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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

 

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 
 

นโยบายการลงทุน : 1 กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่า  
การลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะ
การลงทุนในแต่ละขณะ  

2 ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสาร  
แห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity  
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)  เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปช่ัน และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/
หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น 
กองทุนรวมต่างประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุน
ลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวม
ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนั้น  อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศไปลงทุน 

ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเช่ือถือ  
ที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือ 
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated)  
และ/หรือหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(securities lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E 

  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ 

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กองทุน LHINDIAE ในช่วงรอบระยะเวลา 1 ธ.ค 2563 ถึง 30 พ.ย. 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก 

• หุ้นขนาดเล็กและหุ้นขนาดกลางปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าลงช่วงเดือน พ.ค. โดยในเดือนดังกล่าว  
นักลงทุนสถาบันต่างชาติและในประเทศมีตัวเลขซื้อสุทธิ 750 และ 250 ล้านเหรียญตามลำดับ นอกจากนี้  จำนวนตัวเลข 
ผู้ติดเชือ้ covid-19 ระลอก 2 ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันได้ลดลงอย่างมากโดยปัจจุบันผู้ติดเช้ืออยู่ที่
ระดับ 9,000 คนต่อวันในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ อัตราการฉีดวัคซีนที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยตัวเลขผู้ได้รับ
วัคซีน 1 โดสอยู่ที่ 56% ของประชากร และครบ 2 โดสที่ระดับ 31% ของประชากร โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยของการฉีดวัคซีน
อยู่ท่ี 8 ล้านโดสต่อวัน 

• ตัวเลข GDP สิ้นเดือนมีนาคมเพื่มขึ้นที่ 1.6% ซึ่งส่งผลให้ GDP 21FY อยู่ที่ติดลบ 7.6% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ยังคงทรงตัวเนื่องจากผลกระทบจากมาตราภาครัฐ 
ที่เข้มงวด เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4% ในเดือนเมษายน ซึ่งอยู่ในระดับที่ RBI คาดการณ์ไว้ส่งผลให้
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า RBI จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาดต่อไปตลอด 22FY 

มุมมอง  
• รัฐบาลอินเดียยังมีช่องทางในการดำเนินนโยบายอยู่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ดอกเบี้ยยังสูง การอัดฉีดเงินกระตุ้นนั้นถือว่า 

ยังต่ำ คาดว่าจะมีงบประมาณมากขึ้นที่จะประกาศและจะออกมาเร็ว ๆ นี้ หนี้รัฐบาลโดยรวมนั้นยังอยู่ระดับต่ำประมาณ 
70% เทียบกับประเทศอ่ืนท่ีส่วนใหญ่ภาระหนี้เกิน 100% ของ GDP รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในเชิงรุกมากข้ึน 

• Valuation ยังอยู่ในระดับท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทสอื่นในกลุ่ม EM ด้วยกัน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 
บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน 
มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์  
02-286-3484 หรือท่ีอีเมล lhfund@lhfund.co.th 

 

 
ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:lhfund@lhfund.co.th
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลค่า 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจ่ายเงินปนัผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
  มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,861,818.47           3.39               

เงินฝากธนาคาร 1,861,818.47           3.39               
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 53,932,138.86         98.28             

หุ้นสามัญ 35,284,079.00         64.30             
หน่วยลงทนุ 18,648,059.86         33.98             

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (790,319.51)             (1.44)              
สัญญาทีอ้่างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน (790,319.51)             (1.44)              

ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอ่ืน ๆ (1,064,848.62)          (1.94)              
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 54,873,406.65         100.00           

อัตราส่วน จ านวนเงินต้น มูลค่ายุติธรรม
(%) หรือ จ านวนหุ้น/ (บาท)

หน่วย
เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 1.51 24,647.07 830,507.67
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 1.88 1,030,778.85 1,031,310.80
          รวมเงินฝากธนาคาร 3.39 1,861,818.47

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -1.44 53,375,123.00 -790,319.51
          รวมสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า -1.44 -790,319.51

หุ้นสามัญ
     หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

ISHARES INDIA 50 ETF 64.30 21,120.00 35,284,079.00
          รวมหุ้นสามัญ 64.30 35,284,079.00

หน่วยลงทุน
     หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน

NOMURA IRELAND 33.98 2,893.31 18,648,059.86
          รวมหน่วยลงทุน 33.98 18,648,059.86

รวมเงินลงทุน 100.24 55,003,637.82
รายการค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ -0.24 -130,231.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100.00 54,873,406.65

รายละเอียด
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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                                                              

ปอ้งกนัความเสีย่ง 909,552.00 (0.0615) 28 Jan 2022 (33,730.03)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ปอ้งกนัความเสีย่ง 840,658.00 (0.0643) 25 Mar 2022 (35,305.92)

สญัญาฟอร์เวิร์ด BANK OF AYUDHYA PUBLIC 

COMPANY LIMITED                                                              

ปอ้งกนัความเสีย่ง 461,685.00 (0.0181) 28 Jan 2022 (9,955.22)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ปอ้งกนัความเสีย่ง 13,108,800.00 (0.6679) 08 Apr 2022 (366,501.60)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ปอ้งกนัความเสีย่ง 19,698,271.00 (0.3260) 27 May 2022 (178,889.18)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ปอ้งกนัความเสีย่ง 13,745,947.00 (0.1212) 11 Feb 2022 (66,518.40)

สญัญาฟอร์เวิร์ด THE SIAM COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED                                                     

ปอ้งกนัความเสีย่ง 1,340,988.00 0.0000 02 Dec 2021 0.00

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ปอ้งกนัความเสีย่ง 1,295,240.00 (0.0951) 25 Mar 2022 (52,212.00)

สญัญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Public 

Company Limited

ปอ้งกนัความเสีย่ง 1,973,982.00 (0.0860) 25 Feb 2022 (47,207.16)

สญัญาที่อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น USD/THB
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ TRIS Rating 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป 
AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์

สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ 
ในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับ  
ปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ ค่อนข้างชัดเจน  
ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะ
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น 
ตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเง่ือนไขท่ีเอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ  
ความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดบัเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดงักล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

ประเภท ผู้ออก อันดับ มูลค่าตาม
ความน่าเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 1,031,310.80        
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T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการชำระหนี้ ของผู้ ออกตราสารโดยไม่ รวมความ เสี่ ยงในการเปลี่ ยนแปลงการชำระหนี้ จ ากสกุล เงินบาท เป็ น  
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้  TRIS Rating ยั งกำหนด “แนวโน้มอันดับ เครดิ ต” (Rating Outlook) เพื่ อสะท้ อนความ เป็ น ไป ได้  
ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระหนี้ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระ
หนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive  หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 

Stable  หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 

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

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับ  
ความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ ได้รับการจัดอันดั บ 
ความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ  
ต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือในประเภทที่สูงกว่า 

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระ
หนี้ตามเง่ือนไขของตราสารเหลา่นี้ภายในประเทศน้ัน ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระ
หนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัด  
อยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับ
สภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

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

D(tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้  
ในปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบ  
กับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับ 
ความน่าเชื่อถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว
จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ  
จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเช่ือถือดังกล่าว 
ยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว 
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอั นดับ 
ความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น  ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว 
จะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแลการเงินในทางลบระยะสั้น 

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น 

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่าง 
ออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับ 
ความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหน่ึง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ท้ังนี้ จะไม่
มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)” 

สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่ าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือ 
ในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้  
นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้ มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” 
จะบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเช่ือถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับ  
การปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
 

 
รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิยายน 2564 

 

วันที ่ รายละเอียด การดำเนินการแก้ไข 
  

 
 

 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th 

 
 

 
 

กลุ่มของตราสารการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด %NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                 -             
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 1,031,310.80                    1.88           

หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก/ส่ังจ่าย/รับอาวัล/ค้ าประกัน
(ค) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถ -                                 -             

ลงทนุได้ (Investment grade)
(ง) ตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่ -                                 -             

สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating

สดัส่วนเงนิลงทุนขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั 15% NAV 

http://www.lhfund.co.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 

 กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้ 

- ไม่มี     - 

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

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 
 
 
 

ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย ์
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
 
 

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

 

 
 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ บทวิเคราะห์
และข้อมูล
ข่าวสาร

จดัเย่ียม
ชมบริษัท

สัมมนา เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด P P P เพ่ือประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ

ล าดับ ช่ือบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า
(ดอลลาร์สหรัฐ)*

อัตราส่วน
(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 720.94 49.07
2 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 748.41 50.93

1,469.35 100.00                    รวม

ช่ือกองทุน PTR
กองทนุเปิด แอล เอช อินเดีย-E 0.0036

http://www.sec.or.th/
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1 38.4137 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 
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กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































