
 
  

  
  

 
 

  

 

รายงานประจ�าปี
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX)
ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
(K Indian Equity Index Fund : K-INDX)

ประเภทกองทุน • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ ไม่ก�าหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน 19 สิงหาคม 2558
รอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน
 กองทุนมีนโยบายที่จะน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares 
India 50 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nifty 50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่
วัดผลการด�าเนินงานของหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 บริษัทแรกที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นของบริษัททั้งขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเลก็ และประกอบด้วยบรษิทัในหมวดอตุสาหกรรมประเภทสนิค้าบรโิภคอปุโภค 
พลงังาน การเงนิ และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ซึง่ประเภทของหุน้ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี
อ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี กองทุนหลักจัดต้ังและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors  
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวม 
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
 ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการด�าเนินงานของกองทุนเป็นไป
ตามดัชนี Nifty 50 ได้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 ส�าหรบัการลงทนุส่วนทีเ่หลอืในต่างประเทศ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่ตราสาร
แห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
 ส�าหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงิน
ฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต โดยมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี 



ต�่ากว่า 1 ปี เพื่อการด�าเนินการของกองทุนรอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน หรือส�าหรับการอื่นใดอันมีลักษณะท�านองเดียวกันนี้
 โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณี
ที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินใน 
ระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น
 นอกจากนี ้ส�าหรบัการลงทนุในต่างประเทศ กองทนุเปิดเค ดชันหีุน้อนิเดยี อาจลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้สงูขึน้ หรอืเพือ่ลดค่าใช้จ่ายของกอง
ทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี Nifty 50 
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยด�ารงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือ ฐานะขาย 
(Short position) เพื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
 กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
รวมถึงหลกัทรพัย์ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนีท้ีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อ
ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ เฉพาะกรณทีีต่ราสารหนีน้ัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือทีส่ามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ 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)



1

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) 594,213,520.79 803,747,294.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 14.0895 15.6156
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิ
 จากการด�าเนินงาน (บาท) (77,943,178.94) 91,141,240.43
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%) * (9.77) 21.84
การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐาน (%) ** (5.35) 28.35

* ใช้ข้อมูลวันท�าการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

** ตัวชี้วัด

 • ตัง้แต่วนัที ่19 สงิหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทนุเปลีย่นตวัชีว้ดัเป็นดัชน ีIndia National Stock Exchange Nifty 50  

 Total Return Index USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า 

 สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค�านวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท 

 ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 10%

 * ก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี India National Stock Exchange Nifty50 Total Return Index  

 USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีค่�านวณ 

 ผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค�านวณผลตอบแทน 25%  

 เป็นตัวชี้วัด
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

รายงานและวิเคราะห์ผลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
 กองทุนมีนโยบายที่จะน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares India 50 ETF 
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ 
กองทุน โดยกองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CNX Nifty (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการ
ด�าเนินงานของหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 บริษัทแรกที่ซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์อนิเดยี ดชันอ้ีางอิงดงักล่าวอาจประกอบด้วยหุน้ของบรษิทัทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และประกอบด้วยบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมประเภทสินค้าบริโภคอุปโภค พลังงาน 
การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งประเภทของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors และ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประ
เภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า
 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน iShares India 50 ETF ประมาณร้อยละ 93.12 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ ละ 99.74 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้
ระยะสั้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 6.88 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0.26 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยกองทุนมี
การท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 92.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ผลการด�าเนินงานของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึง 
วันที่ 31 มกราคม 2566 อยู่ที่ -9.77% และ 4.70% ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง Nifty 
50 Total Return (ตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั) ปรบัด้วยต้นทุนการป้องความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น
ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ -5.35% และ 7.93% ตามล�าดับ โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงาน
ต�่ากว่าดัชนีอ้างอิง 4.42% และ 3.23% ในช่วงที่ผ่านมา
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการด�าเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ -11.62% ณ วันที ่
31 มกราคม 2566 ขณะที่ดัชนีอ้างอิง Nifty 50 Index มีผลตอบแทนอยู่ที่ -5.30%
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ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
Fund Performance of K Indian Equity Index 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)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return -7.9718.105.927.05-5.5732.420.33-8.28
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return -3.1925.5611.509.08-4.7534.702.87-7.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 20.9617.2440.4816.6717.8911.9719.1924.23
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 20.1716.3735.1515.4314.7910.8217.7819.55
*S ผลการดำเนินงานต้ังแต่วันจัดต้ังกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน/Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.
(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.)

*19/08/2015

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 4.702.155.50-9.77-0.70-1.98-0.71
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 7.935.7610.57-5.351.86-3.63-1.97
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 22.2724.3328.0920.2616.7114.449.70
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 19.8821.7525.1819.5816.3013.0211.84

Tracking  Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking  Difference (TD) 
Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE) 

1
2

-6.71 % ต่อปี (% p.a.)
19.52 % ต่อปี (% p.a.)

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
Fund Performance of K Indian Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   • ต้ังแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี India National Stock Exchange Nifty50 Total Return Index USD (100%) ปรับ
ด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 10%
 
* ก่อนวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี India National Stock Exchange Nifty50 Total Return Index USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณ
ผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

  Benchmark
   • From 19 August 2022 onwards, the Fund’s benchmark is India National Stock Exchange Nifty50 Total Return Index 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.
 
* Prior to 19 August 2022, the Fund’s benchmark was India National Stock Exchange Nifty50 Total Return Index 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.

หมายเหตุ
สำหรับกองทุนท่ีมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Strategy) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล 
Tracking Difference และ Tracking Error เพิ่มเติม
1 Tracking  Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
2 Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี
อ้างอิงของกองทุน

ซ่ึงค่าท้ัง 2 ค่า จะแสดงให้เห็นว่า กองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
หากค่า TD และ TE ยิ่งต่ำ แสดงว่า กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

Note:  
For the passive management funds, Tracking Difference and Tracking Error will be shown.
1 Tracking  Difference (TD) is the discrepancy between Fund return and Benchmark return
2 Tracking Error (TE) is the volatility of the difference of the returns between Fund and its benchmark. 
Tracking error is calculated asthe standard deviation of Fund's returns against its benchmark.

TE shows how consistent the Fund has been in replicating its benchmark. TD which can be positive or negative, 
indicates the extent to which a fund has outperformed or underperformed its bechmark index. 
Both measure how well the fund replicate performance of its benchmark. 
Low TE/TD indicates that the fund is closely tracking its benchmark.

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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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

 อันดับ ชื่อ ค่านายหน้า อัตราส่วน
   (บาท) ค่านายหน้า

1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  321,252.11 100.00%
  จ�ากัด (มหาชน)

 รวม 321,252.11 100.00%
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย



11



12

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการลงทุน

  มูลค่าตาม % NAV

  ราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  22,258,798.11 3.75
 เงินฝาก     22,258,798.11 3.75

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  556,902,483.29 93.72
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หน่วยลงทุน   553,372,308.43 93.13
 ประเทศเบลเยี่ยม
  เงินฝาก    3,530,174.86 0.59

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  26,371,334.68 4.44
 สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  26,371,334.68 4.44

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น  (11,319,095.29) (1.90)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   594,213,520.79 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 49.72%
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

รายงานสรุปจ�านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

 กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  25,788,972.97 4.34
 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 EUROCLEAR BANK S.A / N.V  N/A N/A  3,530,174.86
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  5,510,305.23

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA+(tha)  16,748,492.88

สดัส่วนเงนิลงทนุข้ันสูงต่อมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุทีบ่รษิทัจดัการต้ังไว้ในแผนการลงทนุส�าหรับกลุม่ตราสาร 
ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

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 Bank of Ayudhya Plc. AAA ป้องกันความเสี่ยง 121,750.71 0.02% 22 ก.พ. 2566 121,750.71

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 43,585.71 0.01% 22 ก.พ. 2566 43,585.71

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง 159,885.71 0.03% 22 ก.พ. 2566 159,885.71

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 27,542.86 0.00% 22 ก.พ. 2566 27,542.86

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 22,585.71 0.00% 22 ก.พ. 2566 22,585.71

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,550,364.75 0.26% 26 มี.ค. 2566 1,550,364.75

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง 257,609.84 0.04% 26 เม.ย. 2566 257,609.84

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,500,949.18 0.25% 26 เม.ย. 2566 1,500,949.18

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,340,019.67 0.23% 26 เม.ย. 2566 1,340,019.67

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,060,465.22 0.35% 24 พ.ค. 2566 2,060,465.22

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,029,108.70 0.51% 24 พ.ค. 2566 3,029,108.70

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 3,905,698.24 0.66% 28 มิ.ย. 2566 3,905,698.24

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 6,345,663.04 1.07% 26 ก.ค. 2566 6,345,663.04

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง 159,269.78 0.03% 30 ส.ค. 2566 159,269.78

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 366,919.57 0.06% 30 ส.ค. 2566 366,919.57

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 2,216,478.26 0.37% 30 ส.ค. 2566 2,216,478.26

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,109,999.13 0.19% 30 ส.ค. 2566 1,109,999.13

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 438,612.07 0.07% 27 ก.ย. 2566 438,612.07

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,053,893.48 0.18% 27 ก.ย. 2566 1,053,893.48

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 1,095,893.48 0.18% 27 ก.ย. 2566 1,095,893.48

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (199,793.70) -0.03% 25 ต.ค. 2566 (199,793.70)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง 237,816.09 0.04% 25 ต.ค. 2566 237,816.09

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (55,175.87) -0.01% 25 ต.ค. 2566 (55,175.87)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (7,131.96) 0.00% 25 ต.ค. 2566 (7,131.96)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (280,755.43) -0.05% 29 พ.ย. 2566 (280,755.43)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (71,326.63) -0.01% 29 พ.ย. 2566 (71,326.63)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA ป้องกันความเสี่ยง (77,342.93) -0.01% 13 ธ.ค. 2566 (77,342.93)
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

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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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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รายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท�าธุรกรรมกบักองทุนเปิดเค ดชันหีุน้อนิเดยี
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

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 ไม่มี

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน
 ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัด
 ไม่มี

ข้อมูลการช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
 ไม่มี
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (หลักและส�ารอง) ของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

ข้อมลูการด�าเนนิการใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏทินิล่าสดุ

 ไม่มี

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

 ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนหลัก
ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์

ผู้จัดการกองทุนส�ารอง
ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์
ธิดาศิริ ศรีสมิต
ชัยพร ดิเรกโภคา
อัมไพวรรณ เมลืองนนท์
ฐานันดร โชลิตกุล
สารัช อรุณากูร
พิชิต ธนภูวนนท์
พีรกานต์ ศรีสุข
วีรยา จุลมนต์
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

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




