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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค ดัชนีหุนอินเดีย
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 31 กรกฎาคม 2565  



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
สำ�หรับรอบระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2565

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำาส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย”                  
(K Indian Equity Index Fund : K-INDX) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการ
ลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2565
 KAsset ขอขอบคณุทีท่า่นไดม้อบความไวว้างใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั และเราถอืเปน็ภารกจิ 
อันสำาคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้           
ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ิมเติม
ได้ท่ีส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงความนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด
 

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่�น จะต้องทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำาธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง
 โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำาการซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำาหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับก�รทำ�ร�ยก�ร
ซื้อ/ข�ยกองทุนผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องท�ง ได้แก่ K-ATM (บริก�รธน�ค�ร               
ท�งเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริก�รธน�ค�รท�งโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นก�รชั่วคร�ว 
 สำาหรับช่องท�งก�รลงทุนผ่�น K-Cyber Invest (บริก�รลงทุนในกองทุนรวมท�งอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ท�ง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริก�รปกติ   
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุน้อนิเดีย 
(K Indian Equity Index Fund : K-INDX) 

 
ประเภทกองทนุ • กองทุนรวมตราสารทุน 
 • กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) 
 • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ 19 สิงหาคม 2558 
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม 
 
นโยบายการลงทนุ  

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares India 50 ETF 
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดย
กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี Nifty 50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการด าเนินงานของหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 บริษัทแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจ
ประกอบด้วยหุ้นของบริษัททั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และประกอบด้วยบริษัทในหมวดอุตสาหกรรม
ประเภทสินค้าบริโภคอุปโภค พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งประเภทของหุ้นที่เป็น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund 
Advisors และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund)  
 

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี 
Nifty 50 ได้ ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  
 

ส าหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ 
หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

ส าหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตรา
สารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต 
โดยมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี ต่ ากว่า 1 ปี เพ่ือการด าเนินการของ
กองทุนรอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรับการอื่นใดอันมีลักษณะ
ท านองเดียวกันนี้  
 

โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ 
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินในระยะยาว กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความ
เสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น  
 

นอกจากนี้ ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงข้ึน หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ยกตัวอย่างเช่น กองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี Nifty 50 หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
โดยด ารงฐานะซื้อ (Long position) และ/หรือฐานะขาย (Short position) เพื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มข้ึน เป็น
ต้น  
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กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึง

หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment 
Grade) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน
เท่านั้น 
 
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 
  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
นายทะเบียน 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  
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คว�มเห็นของบริษัทจัดก�รกองทุนรวมเกี่ยวกับก�รลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่  1 กุมภ�พันธ์ 2565 - 31 กรกฎ�คม 2565

 กองทุนมีนโยบายที่จะนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ iShares India 50 ETF (กองทนุหลกั) ในอตัราส่วน
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัดงักล่าวเป็นก
องทนุอทีเีอฟ ทีมุ่ง่สร้างผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคยีงกับผลตอบแทนของดชันี 
CNX Nifty (ดัชนอ้ีางอิง) ซึง่เป็นดชันทีีว่ดัผลการดำาเนนิงานของหุน้ของบรษิทัทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดมากที่สุด 50 บริษัทแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้น
ของบริษัททั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และประกอบด้วยบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมประเภท
สินค้าบริโภคอุปโภค พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งประเภทของหุ้นที่เป็นส่วน
ประกอบของดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock Fund 
Advisors และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนใน       
ต่างประเทศ  

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้�

 กองทุนมีการลงทุนในกองทุน iShares India 50 ETF ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.74 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 
0.26 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  โดยกองทุนมีการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
ร้อยละ 86.98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน
 กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 
27 กรกฎาคม 2565  อยู่ที่ -1.26% และ 5.17% ตามลำาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง Nifty 
50 Total Return (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 2.05% และ 8.25% ตามลำาดับ โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน       
ตำ่ากว่าดัชนีอ้างอิง 3.31% และ 3.08% ในช่วงที่ผ่านมา          

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนหลัก  
 ไม่มี
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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 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

(2014) (2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2012) (2013) (2015) (2016)
*S

ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return 18.105.927.05-5.5732.420.33-8.28
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 25.5611.509.08-4.7534.702.87-7.73
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation 17.2440.4816.6717.8911.9719.1924.23
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด/Benchmark Standard Deviation 16.3735.1515.4314.7910.8217.7819.55
*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 27 กรกฎาคม 2565/Performance as of 27 Jul 2022

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 5.173.776.71-1.26-9.14-3.33-7.98
ผลตอบแทนตัวชี้วัด/Benchmark Return 8.257.1311.402.05-7.08-4.74-6.83
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.) 22.6324.0728.1420.2023.5321.0523.12
ความผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.) 20.1221.4325.2919.2222.6219.2622.27

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

-4.65 % ต่อปี (% p.a.)
16.59 % 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
   ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
• ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำ
สัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 
• ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

  Benchmark
   The composite index of Nifty 50 Total Return (USD) Index (the Master Fund's benchmark), the details are as follow: 
• 75% of Nifty 50 Total Return (USD) Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date. 
• 25% of Nifty 50 Total Return (USD) Index converted to Thai Baht on the calculation date. 
 
 

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 ย่ิงต่ำ 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. 

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
Fund Performance of K Indian Equity Index Fund

  ตัวชี้วัด
   ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
• ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำ
สัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 
• ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนท่ีไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

  Benchmark
   The composite index of Nifty 50 Total Return (USD) Index (the Master Fund's benchmark), the details are as follow: 
• 75% of Nifty 50 Total Return (USD) Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the calculation date. 
• 25% of Nifty 50 Total Return (USD) Index converted to Thai Baht on the calculation date. 
 
 

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 ย่ิงต่ำ 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. 



  7    

141.88 

173.42 

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

8/58 8/59 8/60 8/61 8/62 8/63 8/64

 

 

 

 

ผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
เทียบกับเกณฑ์ม�ตรฐ�น* 

สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎ�คม 2565

 

Tracking Difference (TD) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Difference (TD) -4.65% ต่อปี1

Tracking Error (TE) ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน เท่ากับ/1-Year Tracking Error (TE)   16.59% ต่อปี2

*  ตัวชี้วัด
 ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 -  ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณ          
  ผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75
 -  ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำา 
  สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25
หม�ยเหตุ
 สำาหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management Stratege) บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล Tracking Difference 
และ Tracking Error เพิ่มเติม
 1. Tracking Difference (TD) คือ ค่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
 2. Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงของกองทุน
 ซึ่งค่าทั้ง 2 จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนสามารถลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนนีอ้างอิงมากน้อยเพียงใด หากค่า TD และ TE ยิ่งตำ่า แสดงว่า 
กองทุนลงทุนได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีค่อนข้างมาก

ร้อยละ

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

เกณฑ์มาตรฐาน*
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2565   

  บาท                
 สินทรัพย์                        
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 632,153,660.69 
เงินฝากธนาคาร 9,568,377.87 
ลูกหนี้   
 จากดอกเบี้ย  1,808.71 
รวมสินทรัพย ์ 641,723,847.27 
 หนี้สิน  
เจ้าหนี้   
 จากสัญญาอนุพันธ์ 44,479,166.92 
 จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2,953,830.58 
 จากค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 4,362.18 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 350,685.43 
หนี้สินอื่น 12,452.34 
รวมหนี้สิน 47,800,497.45 
สินทรัพย์สุทธ ิ  593,923,349.82 
 สินทรัพย์สุทธ ิ  
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 406,538,928.90 
กำาไรสะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 75,671,265.37 
 กำาไรสะสมจากการดำาเนินงาน 111,713,155.55 
สินทรัพย์สุทธ ิ 593,923,349.82 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 14.6092 
จำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 40,653,892.8901 
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
งบประกอบร�ยละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2565  

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

 
 วันครบ

 จำ�นวนเงินต้น/ 
มูลค่�ที่ตร�ไว้

 เงินตร� 
มูลค่�ยุติธรรม

 
% 

 
 จำ�นวนหน่วย 

(,000)
 ต่�งประเทศ   

บ�ท (,000)
 

เงินลงทุน       กำ�หนด (,000)  (,000)  

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

  BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT        

   iShares India 50 ETF (INDY US Equity)   388.68 17,152.67 (USD) 17,187.43 (USD) 632,153.66 100.00

รวมหน่วยลงทุน      632,153.66 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 543,271,754.40 บ�ท)      632,153.66 100.00
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กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2565

  บ�ท                

ร�ยได้
     รายได้ดอกเบี้ย 6,966.04 
          รวมรายได้ 6,966.04 
ค่�ใช้จ่�ย  
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,818,754.98 
     ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 109,125.33 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  272,813.25 
     ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 39,671.32 
     ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 117,027.46 
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการ 332,495.59 
          รวมค่าใช้จ่าย 2,689,887.93 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ  (2,682,921.89)
ร�ยก�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุน  
     รายได้อื่น  149,352.77 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 571,441.52 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  (62,968,203.90)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (11,770,048.50)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ์  (32,435,473.95)
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  5,276,175.67 
     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 48,928,871.79 
          รวมกำาไร (ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น  (52,247,884.60)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  (54,930,806.49)
หัก ภาษีเงินได้  2,209.29 
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำาเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้  (54,933,015.78)
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ร�ยละเอียดก�รลงทุน ก�รกู้ยืมเงินและก�รก่อภ�ระผูกพันของ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม 2565
 
ร�ยละเอียดก�รลงทุน    
    มูลค่�ต�ม % NAV
    ร�ค�ตล�ด (บ�ท)

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 8,777,510.27 1.48

 เงินฝ�ก  8,777,510.27 1.48

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่�งประเทศ 632,946,337.00 106.57

 ประเทศสหรัฐอเมริก�   

  หน่วยลงทุน 632,153,660.69 106.44

 ประเทศเบลเยี่ยม   

  เงินฝาก 792,676.31 0.13

สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� (44,479,166.92) (7.49)

 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน (44,479,166.92) (7.49)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (3,321,330.53) (0.56)

มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ 593,923,349.82 บ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนก�รลงทุนของกองทุน (PTR) : 8.22%  



กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

12  

ร�ยง�นสรุปจำ�นวนเงินลงทุนในตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน 
    

              กลุ่มของตร�ส�ร มูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด %NAV

(ก)  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  0.00 0.00
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น    9,570,186.58 1.61
 ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้าประกัน    
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ  0.00 0.00
 ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)    
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่ากว่า  0.00 0.00
 อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ  
 ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ    
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำากับ 0.00 0.00
    ตลาดทุนที่ ทน.87/2558    

   ร�ยละเอียดและอันดับคว�มน่�เชื่อถือของตร�ส�รแห่งหนี้ เงินฝ�ก
หรือตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นร�ยตัว       

    อันดับ อันดับ  
  ประเภท  ผู้ออก วันครบ คว�มน่�เชื่อถือ คว�มน่�เชื่อถือ มูลค่� มูลค่�ต�ม
   กำ�หนด ของตร�ส�ร ของผู้ออก/ หน้�ตั๋ว ร�ค�ตล�ด
     คำ้�ประกัน   
1. เงินฝากธนาคาร Euroclear SA.NA.  N/A N/A  792,676.31
2. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha)  980,980.59
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  N/A AA(tha)  7,796,529.68

สัดส่วนเงินลงทุนข้ันสูงต่อมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดก�รตั้งไว้ในแผนก�รลงทุนสำ�หรับกลุ่ม
ตร�ส�ร ต�ม (ง) เท่�กับ 0.00%    
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สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (715,568.33) -0.12% 17 ส.ค. 2565 (715,568.33)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (681,948.33) -0.11% 17 ส.ค. 2565 (681,948.33)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,607,416.67) -0.27% 17 ส.ค. 2565 (1,607,416.67)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,094,212.50) -0.52% 17 ส.ค. 2565 (3,094,212.50)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (6,850,025.00) -1.15% 28 ก.ย. 2565 (6,850,025.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (391,320.00) -0.07% 28 ก.ย. 2565 (391,320.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (750,700.00) -0.13% 26 ต.ค. 2565 (750,700.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,315,600.00) -0.39% 26 ต.ค. 2565 (2,315,600.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,594,700.00) -0.44% 26 ต.ค. 2565 (2,594,700.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (4,093,250.00) -0.69% 23 พ.ย. 2565 (4,093,250.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (323,175.00) -0.05% 23 พ.ย. 2565 (323,175.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (659,930.00) -0.11% 23 พ.ย. 2565 (659,930.00)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,299,060.87) -0.56% 14 ธ.ค. 2565 (3,299,060.87)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (362,706.09) -0.06% 14 ธ.ค. 2565 (362,706.09)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,475,408.70) -0.42% 14 ธ.ค. 2565 (2,475,408.70)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (373,068.26) -0.06% 25 ม.ค. 2566 (373,068.26)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (432,828.26) -0.07% 25 ม.ค. 2566 (432,828.26)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,709,141.30) -0.29% 25 ม.ค. 2566 (1,709,141.30)

สัญญาฟอร์เวิร์ด TMBThanachart Bank Pcl. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (3,090,282.61) -0.52% 25 ม.ค. 2566 (3,090,282.61)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Pcl. AAA(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,857,839.92) -0.31% 22 ก.พ. 2566 (1,857,839.92)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (291,938.12) -0.05% 22 ก.พ. 2566 (291,938.12)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Pcl. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (2,524,304.97) -0.43% 22 ก.พ. 2566 (2,524,304.97)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,314,552.49) -0.22% 22 ก.พ. 2566 (1,314,552.49)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (312,938.12) -0.05% 22 ก.พ. 2566 (312,938.12)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Kiatnakin Phatra Bank Plc. A ป้องกันความเสี่ยง (426,730.94) -0.07% 26 เม.ย. 2566 (426,730.94)

สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันความเสี่ยง (1,920,754.70) -0.32% 26 เม.ย. 2566 (1,920,754.70)

สัญญาฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA-(tha) ป้องกันความเสี่ยง (9,765.75) 0.00% 24 พ.ค. 2566 (9,765.75)

ร�ยละเอียดก�รลงทุนในสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�   
   อันดับ  

มูลค่�ต�ม %  วันครบ กำ�ไร/ข�ดทุน
ประเภทสัญญ� คู่สัญญ� คว�มน่�เชื่อถือ วัตถุประสงค์ 

ร�ค�ตล�ด NAV กำ�หนด (net gain/loss)
  

   ของผู้ออก 

สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย   
ซึ่งกำาหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว 
จะกำาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือคำ้าประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสาร
หรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำาระหน้ีโดยตรงตามกำาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)
‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน 
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือ 
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ได้ตรงตามกำาหนดเวลา
ของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ประเภทที่สูงกว่า

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ 
“-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือสำาหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึง
สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุ
สัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำาหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ตำ่ากว่า 
“CCC(tha)” สำาหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว    
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คำ�อธิบ�ยก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือของสถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและ      
ระยะยาวจำานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็น      
อันดับตำ่าสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มี
ความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตำ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
    
AA - มีความเสี่ยงตำ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA  
    
A - มคีวามเสีย่งในระดบัตำา่ บรษิทัมคีวามสามารถในการชำาระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงู 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำาระดอกเบ้ียและคืน
เงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ          
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
    
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำาแนกความ
แตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

ร้อยละของมูลค่าจาํนวนเงนิ
ของรอบระยะเวลาตังแต่วนัที  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที  กรกฎาคม 

(พนับาท) ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทุน*

(Fund's Direct Expense)
ค่าธรรมเนียมการจดัการ(Management Fee) 1,818.75 0.27

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์(Trustee Fee) 109.13 0.02

ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 272.81 0.04

ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 39.67 0.01

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ จดัพิมพ ์จดัส่งรายงานประจาํปี(Annual Report Expense) 58.26 0.01

ค่าใชจ่้ายการใชด้ชันี(Index Fee Expense) 81.23 0.01

ค่าธรรมเนียมบริการธนาคาร(Banking Services Fee) 166.55 0.02

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ไม่มี      ไม่มี

ค่าใชจ่้ายอืนๆ(Other Expenses**) 28.67 0.00

รวมค่าใชจ่้ายทังหมด(Total Fund's Direct Expenses) 2,575.07 0.38

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีหกัจากกองทุนรวมไดร้วมภาษีมูลค่าเพิมแลว้
**ค่าใชจ่้ายอืนที < ร้อยละ . ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเกิดขึนจากการซือขายหลกัทรัพย์

หนา้ที  / KINDX

 

 ค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2565 

 
   ค่�น�ยหน้� อัตร�ส่วน 
   (บ�ท) ค่�น�ยหน้� 
  

 1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)     117,027.46  100.00%

  รวม     117,027.46  100.00%

อันดับ  ชื่อ
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ข้อมูลก�รลงทุนที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รลงทุนในรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด

  -ไม่มี-

ร�ยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีก�รทำ�ธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย

สำ�หรับระยะเวล�ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภ�พันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎ�คม 2565  

  1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม
ได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษัทจัดการท่ี http://www.kasikornasset.com 

หรือที่ Website ของสำานักงาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ข้อมูลก�รดำ�เนินก�รใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในน�มกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่�สุด

    -ไม่มี-

ก�รรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจ�กที่กองทุนใช้บริก�รบุคคลอื่น (Soft Commission)
    -ไม่มี-
       

    




