
 
  

  
  

 
 

  

 

รายงานประจ�าปี
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
(K India Equity Fund : K-INDIA)

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ ไม่ก�าหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 2 มิถุนายน 2554
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วน 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน
หลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในหรือมีก�าไรหรือรายได้หลักจาก 
ประเทศอินเดีย 
 กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Goldman Sachs Funds SICAV ที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Goldman Sachs Asset 
Management Fund Services Limited รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ  
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟัน
ด์(hedge fund)
 ส�าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (hedging) หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
ในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
 โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ



 ส�าหรบัการลงทนุในประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารก่ึงหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร
แห่งหนี ้หรอืเงินฝาก หรือหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ หรอืหาดอกผล โดยวิธอืีน่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก�าหนด
 นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Struc-
tured Notes) รวมถงึตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ (non – invest-
ment grade) และตราสารหนีท้ีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) อย่างไร
ก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น

* กองทนุเปิดเค อนิเดยี หุน้ทนุ จะเปลีย่นกองทนุหลักทีล่งทนุจากกองทนุ BlackRock Global Funds 
- India Fund, Class D2 USD เป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I 
Shares (Acc.) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 คร้ัง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 
ของก�าไรสะสมหรือก�าไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีก�าไรสะสมหรือมีก�าไรสุทธิในรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ท�าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มี 
การจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

นายทะเบียน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



การแก้ไขข้อผูกพันส�าหรับกองทุนที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 เปลี่ยนวิธีการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเร่ืองการเลิกกองทุนโดยแจ้งทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐาน
ว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
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สรุปข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ

  ปี 2565/2566 ปี 2564/2565
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 1,103,588,790.08 1,351,237,367.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.1606 12.1934
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ
 จากการด�าเนินงาน (บาท) (227,390,468.89) 350,185,111.20
เงินปันผลต่อหน่วย (บาท) - 1.1000
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)* (16.67) 26.04
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) (9.65) *** 30.95 **

* ใช้ข้อมูลวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

 ดัชนี MSCI India TR Net 10/40 (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ดัชนี MSCI India TR Net 10/40 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับ 

 ค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค�านวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการท�าสัญญาป้องกันความเส่ียงด้าน 

 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75

 • ดชัน ีMSCI India TR Net 10/40 ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทียบกบัค่าสกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่�านวณ 

 ผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25 

 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India Gross TR – in  

 USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวชี้วัด เนื่องจากกองทุนเปลี่ยน 

 กองทุนหลักจากกองทุน UTI India Fund – 1986 shares เป็นกองทุน BlackRock Global Funds -  

 India Fund, Class D2 USD โดยก่อนวันดังกล่าว กองทุนใช้ดัชนี BSE 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

*** ตัวชี้วัด

 ต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI India IMI, Net returns,  

Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล

เงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 

ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 10%
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

 * ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India IMI, Net returns,  

 Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ 

 ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล 

 เงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

 **  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India TR Net 10/40  

 (100%) ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ 

 ค�านวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�านวณ

  ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
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รายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

รอบระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566

ภาวะตลาด
 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2565 ฟื้นตัวได้ดีแต่ไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาค โดย
ในกลุ่มประเทศแนวหน้า อาทิเช่นสหรัฐและยุโรป ยังขยายตัวได้แต่เป็นอัตราที่ชะลอลง และการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นแบบปกตมิากข้ึน (Growth Normalization) ในขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ 
ที่เปิดเมืองล่าช้า อาทิเช่นอินเดีย ยังอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟู และมีการขยายตัวแบบเร่ง
 ในช่วงต้นปี 2565 สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนได้เริ่มต้นขึ้น และซ�้าเติมปัญหา
ห่วงโซ่อปุทานให้หนกักว่าเดมิ อกีทัง้มาตรการคว�า่บาตรของประเทศสหรฐัฯ องักฤษ และสหภาพยโุรป 
ได้สร้างความกงัวลให้แก่นกัลงทนุเกีย่วกบัอตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัข้ึนอย่างรวดเรว็ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
ราคาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด ท�าให้ธนาคาร
กลางต่างๆ ทั่วโลกพิจารณาด�าเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น รวมถึงธนาคารกลางของประเทศ
อนิเดยีทีเ่ริม่ลดการอดัฉดีเงนิเข้าสูร่ะบบ และปรบัเพิม่ขึน้ดอกเบีย้นโยบายการเงนิตัง้แต่ไตรมาสที ่1 
เป็นต้นมา และปัจจยัหลกัทีก่ดดนัตลาดการเงนิโดยเฉพาะในส่วนของหุน้กลุม่เตบิโต (growth stock) 
ในช่วงครึ่งแรกของรอบบัญชี
 อย่างไรก็ด ีหลงัจากนักลงทนุได้คล่ีคลายความกังวลเก่ียวกบัเงินเฟ้อและการข้ึนดอกเบีย้นโยบาย 
ตลาดตราสารทุนของอินเดียก็เริ่มฟื้นกลับมาได้อีกครั้งในครึ่งหลังของรอบบัญชี โดยเฉพาะตัวเลข 
ทางเศรษฐกิจต่างๆอาทิเช่นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (PMI) ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จากการที่
อปุสงค์ภายในประเทศยงัคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ตวัเลขผลประกอบการและก�าไรของบรษิทัจดทะเบยีน
ตา่งๆท�าได้ดกีว่าทีต่ลาดคาด โดยเฉพาะกลุม่บริษัทในอุตสาหกรรมพลงังาน ทั้งนีใ้นแง่ของมลูค่าของ
ตลาดตราสารทนุโดยรวมยงัคงถกูกดดนัจากความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิโลกอาจจะเข้าสูภ่าวะถดถอย และ
มีแนวโน้มมากขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปี รวมไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินเดียเอง ที่มีความ
แตกต่างกันระหว่างชนบทและในเมือง นอกเหนือจากนี้ ข่าวลือปัญหาทุจริตของบริษัทใหญ่ภายใต ้
กลุ่ม Adani ได้เข้ามาสร้างความผันผวนให้แก่ตลาดเพิ่มเติมก่อนสิ้นรอบบัญชี
 ในด้านการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีบัญชีที่ผ่านมา ดัชนี Nifty ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดของกองทุนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ



4

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ BlackRock Global 
Funds – India Fund, Class D2 USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุน 
ของบริษัทที่จัดตั้งในหรือบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจหลักอยู่ในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน และกองทุนยังสามารถลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินเดีย
โดยลงทุนผ่านบริษัทในเครือของ BlackRock Global Funds กองทุนหลักบริหารจัดการโดย 
BlackRock Luxembourg S.A. และกองทนุหลกัดงักล่าวจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบอร์ก 
(Luxembourg) รวมถึงเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก 
(Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commis-
sion (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยในสภาวการณ์ปกติ 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจาก UTI India Fund – 1986 share ซึ่งบริหารโดย UTI 
Asset Management Company Ltd. ไปเป็นกองทุน BlackRock Global Funds – India Fund, 
Class D2 USD ซึ่งบริหารโดย BlackRock Luxembourg S.A. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน คือ BlackRock Global Funds – India Fund, Class D2 
USD ประมาณร้อยละ 91.13 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิณ วนัที ่31 มกราคม 2565 เทยีบกบัสดัส่วนที่
ลงทุนในกองทุนหลักเก่า UTI India Fund – 1986 share ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 8.87 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทนุ เปรยีบเทยีบกบัประมาณร้อยละ 0 ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 โดยกองทนุมกีารท�าสญัญาป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 92.25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 
2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 92.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนต่อปีจาก 
การด�าเนินงานตั้งแต่จัดต้ังกองทุนจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 อยู่ที่ -16.67% และ 4.44% 
เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI India Gross TR in USD (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ -9.65% และ 5.37% 
โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานต�่ากว่าดัชนีอ้างอิง 7.02% ในรอบระยะเวลา 1 ปี และ
ต�่ากว่าดัชนีอ้างอิง 0.93% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ -13.950% และ 
ผลตอบแทนต่อปีจากการด�าเนนิงานตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 อยูท่ี ่221.40% 
ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI India Gross TR in USD มีผลตอบแทนอยู่ที่ -10.01% และ 86.20% 
ต่อปีตามล�าดับ



6

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
Fund Performance of K India Equity Fund

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance
ปี/Year 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

(2015) (2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2013) (2014) (2016) (2017)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -15.8125.583.687.02-13.2837.263.89-1.1736.44-1.20
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -6.8929.1715.865.91-8.2637.782.02-5.2330.02-9.81
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 21.4617.1138.9215.7916.4310.4117.0716.4614.1523.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 20.7416.6333.7915.4616.3911.3517.7519.9016.2226.95

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566/Performance as of 31 Jan 2023
Year to 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี Since

Date Inception
Return
(% p.a.)

(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)(% ต่อปี)
10 Years
(% p.a.)

(3 Months) (6 Months)
5 Years
(% p.a.)

3 Years
(% p.a.)

1 Year
(% p.a.)

*02/06/2011

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.446.06-0.142.38-16.67-1.06-4.52-1.93
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 5.376.955.0510.73-9.65-1.43-5.66-3.29
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 20.4220.4623.5827.4720.6715.6212.479.38
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 20.8420.4521.7024.8120.0916.4213.6811.81

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
Fund Performance of K India Equity Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 
ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ระหว่างวันท่ี 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565  กองทุนใช้ดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
** ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India TR Net 10/40 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ

  Benchmark
   • From 19 August 2022 onwards, the Fund’s benchmark is MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and 
converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
* During 25 April – 18 August 2022, the Fund’s benchmark was MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and 
converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.
 
 
** During 31 July 2020 – 24 April 2022, the Fund’s benchmark was MSCI India TR Net 10/40, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to 
Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด
 
*** ระหว่างวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India Gross TR – in USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้าน

 
 
*** During 15 August 2017 – 30 July 2020, the Fund’s benchmark was MSCI India Gross TR – in USD adjusted by cost of FX hedging.

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด  
**** ก่อนวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 กองทุนใช้ดัชนี BSE 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด **** Prior to 15 August 2017, the Fund’s benchmark was BSE 100 Index adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต /Past performance is not indicative of future results.
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards. 
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ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน



9



10

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

  มูลค่าตาม % NAV
  ราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  43,233,307.51 3.92
 เงินฝาก     43,233,307.51 3.92

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  1,006,561,917.75 91.21
 ประเทศลักเซมเบอร์ก
  หน่วยลงทุน   1,006,756,793.16 91.14
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เงินฝาก    805,124.59 0.07

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  65,301,219.34 5.92
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  65,301,219.34 5.92

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (11,507,654.52) (1.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   1,103,588,790.08 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 118.38%
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รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

     กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  44,038,432.10 3.99
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก   
 ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ต�่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ    
  ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ  0.00 0.00
 ตลาดทุนที่ ทน. 87/2558

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

    อนัดบั อันดับ 
มูลค่า มูลค่าตาม

 ประเภท ผูอ้อก วนัครบก�าหนด ความน่าเชือ่ถอื ความน่าเชือ่ถือ 
หน้าต๋ัว ราคาตลาด

    ของตราสาร ของผู้ออก/ค�า้ประกัน

1 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  N/A AA+(tha)  42,500,966.70
2 เงินฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon  N/A A1  805,124.59
   SA/NV

3 เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  732,340.81
 
สดัส่วนเงนิลงทนุข้ันสูงต่อมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุทีบ่รษิทัจดัการต้ังไว้ในแผนการลงทนุส�าหรับกลุม่ตราสาร 

ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

   ความน่าเชื่อถือ  มูลค่าตาม  วันครบ ก�าไร/ขาดทุน
 ประเภทสัญญา คู่สัญญา 

ของผู้ออก
 วัตถุประสงค์ 

ราคาตลาด
 % NAV 

ก�าหนด
 (net gain/

        loss)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง 2,989,042.62 0.27% 13 มี.ค. 2566 2,989,042.62

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 103,418.03 0.01% 13 มี.ค. 2566 103,418.03

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,829,011.31 0.26% 3 เม.ย. 2566 2,829,011.31

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,639,290.98 0.15% 3 เม.ย. 2566 1,639,290.98

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 11,869,495.08 1.08% 3 เม.ย. 2566 11,869,495.08

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,824,739.13 0.53% 8 พ.ค. 2566 5,824,739.13

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง 7,931,427.17 0.72% 12 มิ.ย. 2566 7,931,427.17

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,328,048.91 0.30% 12 มิ.ย. 2566 3,328,048.91

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 13,267,678.26 1.20% 3 ก.ค. 2566 13,267,678.26

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,833,150.11 0.44% 7 ส.ค. 2566 1,833,150.11

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,351,736.41 0.12% 7 ส.ค. 2566 1,351,736.41

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,279,236.41 0.12% 7 ส.ค. 2566 1,279,236.41

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 5,409,151.96 0.49% 11 ก.ย. 2566 5,409,151.96

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,645,792.93 0.24% 2 ต.ค. 2566 2,645,792.93
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวส�าหรับประเทศไทย

AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย 
ซึง่ก�าหนดโดยฟิทช์โดยอันดบัความน่าเชือ่ถอืนีจ้ะมอบให้กบัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีม่คีวามเสีย่ง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก�าหนด
ให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค�้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนใน
ประเทศไทย โดยระดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทางการเงนิข้ันนีต่้างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสาร
หนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ด ีการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืสภาพทางเศรษฐกจิอาจมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการช�าระหนีโ้ดยตรงตามก�าหนดของตราสารทางการเงนิเหล่านีม้ากกว่าตราสารอืน่ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถงึระดบัความน่าเชือ่ถอืข้ันปานกลางเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหน้ีได้ตรงตามก�าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้
มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษส�าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อ
แยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” 
อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส�าหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะ
ย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต�่ากว่า “CCC(tha)” 
ส�าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ค�าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s

Aaa
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody’s 
บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงที่สุด

Aa
ตราสารทีไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื Aa แตกต่างจากตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถอืสงูสดุ
เพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการช�าระหนี้สูงมาก

A
ตราสารหนีท้ีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื A อาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกจิ 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือสงูกว่า อย่างไร
ก็ดีบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการช�าระหนี้สูง

Baa
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดี 
การเปลีย่นแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท�าให้ความสามารถใน
การช�าระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต�่ากว่า อย่างไรก็ดี 
บริษัทผู ้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ การเงิน และ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถช�าระหนี้ได้

B
ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู ้ถือตราสารจะไม่ได้รับ 
การช�าระหนีม้ากกว่าตราสารทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอื Ba แต่บรษิทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการช�าระหนี้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ
ในทางลบ มแีนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช�าระหนี ้หรอืความตัง้ใจในการช�าระหนีข้องลกูหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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ค�าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะ
ยาวจ�านวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต�่าสุด 
โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและ 
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
 
AA - มีความเสี่ยงต�่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 
แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอืน่ๆ มากกว่าอนัดบั
เครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
 
A - มคีวามเสีย่งในระดบัต�า่ บรษิทัมคีวามสามารถในการช�าระดอกเบีย้และคนืเงินต้นในเกณฑ์สงู แต่
อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับ
เครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
 
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น
ในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช�าระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ
สูงกว่า 
 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ�าแนก 
ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ข้อมูลของ BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund 
Class I2 USD (กองทุนหลัก)PV100867

Goldman Sachs India Equity Portfolio
A sub-fund of Goldman Sachs Funds, SICAV

Overall Morningstar 
Rating TM 0123

Monthly Fund 
Update

Investor Profile

Investor objective
Capital appreciation with no need for income.

Position in your overall investment portfolio*
The fund can complement your portfolio.

The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are seeking 
exposure to India’s equity markets. These companies 
may be incorporated in India and / or listed in India. 
The fund has the potential to generate higher returns 
but will also have a higher risk profile than a more 
benchmark aware India equity fund. While the fund 
seeks to achieve its investment objective, investors 
should understand that the fund's investment 
objective may not be realised and some or all of your 
investment is at risk. For further specific risks related 
to the fund please refer to Risk Considerations 
below.

Fund Data

No. of holdings 106

% in top 10 39

Historical Volatility Portfolio - 3 yr 25.52

Turnover Ratio (%) 27

Historical Tracking Error - 3 yr 5.65

Excess Returns - 3 yr (0.35)

R2 - 3 yr 0.95

Beta - 3 yr 0.99

Transaction Costs (%)(1) 0.15

Commissions (%) 0.08

Other Costs (%) 0.07

Swing Pricing (%)

Subscription (%) 0.33

Redemption (%) 0.33

Initial Sales Charge: up to (%) 0.00

Performance Fee Rate (%) N/A

Ongoing Charges (%)(2) 1.02

Management Fee (%) 0.85

Distribution Fee (%) 0.00

Other Expenses (%) 0.17

Performance (Indexed)
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MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD(5)

This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the 
fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not 
reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. Past performance does not 
predict future returns. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and 
can go down as well as up. A loss of capital may occur.

Performance (%)
31-Jan-13 - 
31-Jan-14

31-Jan-14 - 
31-Jan-15

31-Jan-15 - 
31-Jan-16

31-Jan-16 - 
31-Jan-17

31-Jan-17 - 
31-Jan-18

31-Jan-18 - 
31-Jan-19

31-Jan-19 - 
31-Jan-20

31-Jan-20 - 
31-Jan-21

31-Jan-21 - 
31-Jan-22

31-Jan-22 - 
31-Jan-23

Fund (USD) -9.5 67.7 -11.0 11.4 43.2 -19.1 14.6 15.4 33.6 -13.9

Index -13.0 43.4 -18.2 12.1 40.4 -15.6 8.5 13.8 30.8 -10.0

Performance Summary (%)

Cumulative Annualised

Since Launch 1 Mth 3 Mths YTD 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs

Class I Shares (Acc.)(4) 221.40 (1.29) (2.16) (1.29) (13.95) 9.87 4.22 10.24

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, 
USD(5)

86.20 (2.51) (3.20) (2.51) (10.01) 10.22 4.17 7.01

Morningstar India Equity(3) (1.48) (2.44) (1.48) (11.21) 7.68 2.71 7.07

Quartile Position in Sector(3) 2 3 2 4 1 1 1

Calendar Year Performance (%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Class I Shares (Acc.) -2.6 46.7 4.4 -2.6 50.9 -15.8 7.5 20.9 35.4 -15.3

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, 
USD

-5.3 27.6 -4.7 -1.1 43.7 -11.2 5.3 16.1 30.4 -9.1

This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus and KIID before making any final investment 
decisions. Please see Additional Notes. All performance and holdings data as at 31-Jan-23.
Past performance does not predict future returns. The fund’s returns may increase or decrease as a result of 
changes to foreign exchange rates.
* We identify two broad categories of funds to help investors think about how to construct their overall investment 
portfolio. We describe the following as “Core”: (A) Equity funds with a global investment remit or those mainly focused 
on US and European markets, given the size and transparency of these markets. (B) Fixed income funds with a global 
investment remit or those mainly focused on US, European and UK markets and invest predominantly in investment 
grade debt, including government. (C) Multi asset funds with a multi asset benchmark. All other funds we describe as 
“Complements”. Both Core and Complement funds can vary in risk level and those terms are not meant to indicate the 
risk level of the funds. There is no guarantee that these objectives will be met.
For regionally focused investment portfolios we understand that the categorisation may be different from the perspective 
of different investors. Consult your financial adviser before investing to help determine if an investment in this 
fund and the amount of the investment would be suitable.

1
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Goldman Sachs India Equity Portfolio
A sub-fund of Goldman Sachs Funds, SICAV

Overall Morningstar 
Rating TM 0123

Monthly Fund 
Update

Financial Information
Net Asset Value (NAV) - Class I Shares 
(Acc.)

USD 32.14

Total Net Assets (m) USD 1,942

Fund Characteristics
Currency - Class I Shares (Acc.) USD

Inception Date - Class I Shares (Acc.) 26-Mar-08

Fund Domicile Luxembourg

Fund Facts

ISIN - Class I Shares (Acc.) LU0333811072

Bloomberg Ticker - Class I Shares (Acc.) GSINDAI LX

Dividend Distribution Frequency None

Dealing and valuation Daily

Reporting year end 30 November

Reference 
Benchmark

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, 
USD

Settlement T + 3

Fund Objective and Investment 
Policy

The Fund seeks to provide capital growth over the 
longer term.The Fund seeks to achieve its objective 
by holding shares or similar instruments relating to 
Indian companies. Such companies are either based 
in or earn most of their profits or revenues from 
India. The Fund may also invest in companies which 
are based anywhere in the world.

Sector Allocation (%) Market Capitalisation

25.5% Financials
15.6% Information Technology
11.9% Consumer Discretionary
11.2% Materials
8.0% Consumer Staples
6.2% Health Care
5.8% Industrials
3.9% Energy
3.5% Communication Services
2.3% Real Estate
2.2% Utilities
2.9% Other
0.9% Cash and cash equivalents

Goldman Sachs India Equity 
Portfolio

MSCI India IMI (Net Total 
Return, Unhedged, USD)

Large Cap 52.0 70.1

Mid Cap 16.1 15.0

Small Cap 28.6 14.9

Cash and cash 
equivalents

0.9 0.0

Unclassified 2.4 0.0

Top 10 Holdings(6)

Security % Geography Activity

Infosys Ltd 7.6 India Software & Services

ICICI Bank Ltd 6.7 India Banks

Axis Bank Ltd 4.6 India Banks

HDFC Bank Ltd 4.0 India Banks

Reliance Industries Ltd 3.9 India Energy

Bharti Airtel Ltd 2.8 India Telecommunication Services

Bajaj Finance Ltd 2.3 India Diversified Financials

Sun Pharmaceutical Industries Ltd 2.3 India Pharmaceuticals, Biotechnology & Life 
Sciences

Mahindra & Mahindra Ltd 2.3 India Automobiles & Components

HCL Technologies Ltd 2.2 India Software & Services

Please see Additional Notes. All performance and holdings data as at 31-Jan-23. Past Performance does not 
predict future returns. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go 
down as well as up. A loss of capital may occur.
(1) Please note that this estimated transaction costs figure has not been calculated using the prescribed methodologies 
required under EU regulations (i.e. MIFID II and PRIIPS). Where required by law or regulation, you may receive additional 
estimates of transaction costs from us which will be calculated using these prescribed methodologies. These additional 
estimates may differ from the estimated transaction cost figure included here.  (2) The ongoing charges figure is based on 
expenses during the previous year. See details in the Key Investor Information Document. The on-going charges are the 
fees the fund charges to investors to cover the day-to-day costs of running the funds. They are taken from the fund and 
impacts on the fund’s return. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase 
or decrease as a result of currency exchange fluctuations. All charges will be paid out by the Fund, which will impact on 
the overall return of the Fund.  (3) The Morningstar sector average figures are calculated using all open funds available in 
the universe at the indicated time period. The number of funds in a Morningstar sector varies over time as new funds are 
launched and funds close. Source: Morningstar ©2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.  (4) Fund returns are shown 
net of applicable ongoing fees within the portfolio, with dividends re-invested using the ex-dividend NAV. These returns 
are for comparison of performance against specified index. As the investor may be liable to other fees, charges and 
taxes, they are not meant to provide a measure of actual return to investors. The performance data do not take account 
of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares.  (5) The MSCI India IMI is quoted at month-
end with income reinvested and, in contrast to the Portfolio, shown without the deduction of any expenses.  (6) Portfolio 
holdings may not represent current, future investments or all of the portfolio's holdings. Future portfolio holdings may not 
be profitable. For the avoidance of doubt, when buying units in the funds you are not investing directly in the portfolio 
holdings. 
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท�าธุรกรรมกบักองทนุเปิดเค อนิเดยี หุน้ทนุ
ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ์ 2565 ถงึวันที ่31 มกราคม 2566

 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่
บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ http://www.kasikornasset.com หรือที่ 
Website ของส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

 ไม่มี

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 

บาท/หน่วย 0.20 0.25 0.75 0.25 0.20 0.30 0.30 0.15 

วัน XD 1/8/54 31/7/57 31/12/57 02/2/58 31/7/58 3/5/59 1/11/59 31/1/60

วันจ่ายเงินปันผล 15/8/54 14/8/57 14/11/57 13/2/58 14/8/58 16/5/59 14/11/59 14/2/60

ครั้งที่ 9 10 11 12 13 14 15 16

บาท/หน่วย 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

วัน XD 2/5/60 31/7/60 31/10/60 31/1/61 30/4/61 31/7/61 30/4/62 31/10/62

วันจ่ายเงินปันผล 12/5/60 11/8/60 14/11/60 14/2/61 14/5/61 14/8/61 14/5/62 14/11/62

ครั้งที่ 17 18 19 20 21 22 รวม

บาท/หน่วย 0.25 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 5.45

วัน XD 31/1/63 1/2/64 30/4/64 2/8/64 2/11/64 31/1/65

วันจ่ายเงินปันผล 14/2/63 15/2/64 14/5/64 13/8/64 12/11/64 14/2/65

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 ไม่มี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและส�ารอง) ของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์

ผู้จัดการกองทุนส�ารอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
พิชิต ธนภูวนนท์
พีรกานต์ ศรีสุข
วีรยา จุลมนต์

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด

 ไม่มี

ข้อมลูการด�าเนนิการใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ 

 ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

 ไม่มี

ข้อมูลการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี
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กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด

ประวัติ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับ 
ใบอนญุาตให้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในเดอืนมถินุายน 2543 และได้รบัใบอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในเดือนมีนาคม 2544
 ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมท้ัง 
ในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยด�าเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกับ 
ข้อมลู ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจดัการลงทุนท่ีทันสมยั และยดึมัน่ในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั เพือ่
รักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

สถานที่ตั้งส�านักงาน
 บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988

ทุนจดทะเบียน
 จ�านวน   135,771,370.00 บาท
 แบ่งออกเป็น   27,154,274.00 บาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
 เรียกช�าระแล้ว   135,771,370.00  บาท

ผู้ถือหุ้น
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99

กรรมการบริษัท
 1. ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
 2. นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร
 3. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
 4. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ กรรมการ
 5. นายประสพสุข ด�ารงชิตานนท์ กรรมการ
 6. นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ
 7. นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง
 1. นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ
 3. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการ
 4. นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการ
 5. นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ
 6. นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้
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 7. นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน
 8. นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ
 9. นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 10. นางหทัยพัชร์ ชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 11. นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 12. นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 13. นายยุทธนา สินเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   14. นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 15. นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 16. นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 17. นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 18. นายชัยพร ดิเรกโภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 19. นายปณตพล ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 20. นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 21. นายฐานันดร โชลิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 22. นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 23. นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 24. นางสาววรนันท์ กุศลพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566




