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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร,กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund – Class A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category India Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 09/02/2559

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 121,213,433.21 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 11.8348 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)

จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับดวยตนทุนการปองกันความ

เส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่

คํานวณผลตอบแทน ประมาณรอยละ 80 และปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน

เพ่ือเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณรอย

ละ 20.

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

1,000 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

ไมกําหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+5

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 0.48 -5.16 -1.15 -5.12 17.52 1.46 - 7.72

ตัวชี้วัด 2.03 -3.56 0.31 -2.44 19.93 7.74 - 9.66

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 12.74 12.35 12.31 17.68 20.11 23.08 - 20.60

ตัวชี้วัด 11.73 12.10 11.45 17.34 19.09 21.61 - 19.55

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* กองทุนรวมตราสารทุน ที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟนด

KTAM India Equity Fund

ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดท่ี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.675 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.8025)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน (ถามี)

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ

1.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไม

เรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไม

เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ

1.50)

การซื้อขายหลักทรัพย  

- กรณีซ้ือหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน

เขา

ไมเกิน 0.50 (ปจจุบันยังไม

เรียกเก็บ)

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือสับ

เปลี่ยนออก

ไมเกิน 0.50 (ปจจุบันยังไม

เรียกเก็บ)

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

01/09/2564 1.00 บาท/หนวย

11/03/2564 0.65 บาท/หนวย

03/07/2562 0.65 บาท/หนวย

04/07/2561 0.60 บาท/หนวย

12/09/2560 0.70 บาท/หนวย

จํานวนท้ังหมด 7 คร้ัง 4.75 บาท/หนวย

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

Invesco India Equity Fund - Class A (ININEAI LX) 98.12

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Invesco India Equity Fund– Class A

นโยบาย วัตถุประสงคของกองทุนคือการบรรลุเปาหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยการลงทุนสวนใหญในตราสารทุน หรือตราสาร

ท่ีคลายคลึงกัน ของบริษัท อินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับตราสารทุนที่ออกโดย บริษัท

อินเดีย อยางนอย 70% ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุน (หลังหักสินทรัพยสภาพคลอง) ทั้งน้ี บริษัท อินเดีย ในที่นี้ใหหมายถึง

(i) บริษัท ที่มีสํานักงานจดทะเบียนในประเทศอินเดีย (ii) บริษัท ที่ตั้งอยูนอกประเทศอินเดียแตดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตนสวน

ใหญในประเทศอินเดีย หรือ (iii) บริษัท โฮลดิ้ง ซ่ึงลงทุนสวนใหญในบริษัท ที่มีการจดทะเบียนในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ กองทุนหลัก

จะลงทุนสวนที่เหลือ 30 % ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสาร

ทุน และตราสารท่ีเกี่ยวของกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท หรือหนวยงานที่ไมเขาขายตามนิยาม ขางตน หรือตราสารหน้ี (รวมทั้ง

ตราสารหนี้แปลงสภาพ) ของผูออกตราสารหนี้ทั่วโลกและในสกุลอื่นๆ

Class &

currency
Class A / (USD)

ISIN Code LU0267983889

Bloomberg

Ticker
ININEAI LX

website www.invescoperpetual.co.uk.

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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